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 الكتاب : الثلثاف األخيراف من الثمرات

 المؤلف :
 المحقق :
 الناشر :

 الحث على الزىد في الدنيا، والقناعة بقليلها؛ ألف المعنى ال ينظر إليها نظر رغبة.
نت وأىلك باإلقباؿ على عبادة اهلل، واستعينوا وقيل: نظر تأسف على ما فات، بل اىتم أ

 بالصبلة على خصاصتكم.
 قاؿ جار اهلل: وفي معنى ىذه قوؿ الناس: من كاف في عمل اهلل كاف اهلل في عملو.

نَػْيَك{  وروي أف عروة بن الزبير كاف إذا رأى ما عند السبلطين دخل بيتو وقرأ: }َوالَ َتُمدَّفَّ َعيػْ
 ة الصبلة.اآلية، ثم ينادي الصبل

وعن بكر بن عبداهلل المزني أنو كاف إذا أصاب أىلو خصاصة قاؿ: قوموا فصلوا بهذا أمرنا اهلل 
 ورسولو، ثم يتلو ىذه اآلية.

وىذا تأديب من اهلل تعالى لعباده، ويأتي من ىذا من دعي إلى ضيافة في دور الدىاقين 
تأسف على فائت الدنيا، أو ينظر إليها المزخرفة بأنواع الفرش، واتخاذ آلة الزينة، وعرؼ أنو ي

نظر راغب، أو يستقل نعمة اهلل عليو، فإف ذلك عذر في عدـ اإلجابة، وصلى اهلل على محمد 
 وآلو.

 
 -عليهم السبلـ-سورة األنبياء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

َلَك ِإالَّ رَِجاالً نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاسْ   أَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكنُتْم الَ تَػْعَلُموَف{.}َوَما َأْرَسْلَنا قَػبػْ
 ثمرة ذلك :

وجوب الرجوع إلى أىل العلم فيما جهل من أمر الدين، قيل: أراد أىل التوراة واإلنجيل: عن 
 الحسن، وقتادة.



 وقيل: الذكر القرآف، وأىلو المؤمنوف العاملوف بو: عن ابن زيد.
 : نحن أىل الذكر.-و السبلـعلي-وروي أنها لما نزلت قاؿ علي 

 إف قيل: كيف أمروا بسؤاؿ أىل الكتاب وىم كفار؟
 جواب ذلك من وجهين:

األوؿ: عن أبي علي أنو يقع العلم الضروري؛ ألف الجماعة الكثيرة إذا أخبرت عن مشاىد وقع 
م العلم بخبرىم فيأتي مثل ىذا إذا أخبر عدة من الكفار برؤية الهبلؿ، وحصل من خبرىم العل

 عمل على خبرىم في الصـو واإلفطار.
الجواب الثاني: أنو تعالى إنما أمر بالرجوع إلى أىل الكتاب ألنهم كانوا يشايعوف المشركين في 

 معاداة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فكانوا ال يكذبونهم فيما ىم فيو.
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 قاؿ تعالى:
 اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيرًا{}َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا 

 وقولو تعالى:}ِإالَّ رَِجااًل{
 ألنو تعالى لم يرسل صبياً وال امرأة وال خنثى.

 وعن الحسن: ما أرسل اهلل امرأة وال رسوؿ من الجن، وال من أىل بادية.
 قولو تعالى:

َما َىِذِه التََّماثِيُل الَِّتي َأنْػُتْم َلَها َعاِكُفوَف، قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َلَها َعاِبِديَن، قَاَؿ  }ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِموِ 
 َلَقْد ُكنُتْم َأنْػُتْم َوآبَاؤُُكْم ِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍن{.

 ثمرة ذلك :
 أنو ال يجوز التقليد في اإللهيات، وجواز المحاجة في أمور الدين.

 قولو تعالى:
 }َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإالَّ َكِبيراً َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِو يَػْرِجُعوَف{

جعل األصناـ ِقَطعاً بأف كسَّرىا إالَّ صنماً كبيراً تركو ليرجعوا  -عليو السبلـ-المعنى أف إبراىيم 
 في بطبلف ما ىم عليو إلى ذلك الصنم، بأف يسألوه فبل ينطق.

 أس معلقاً في عنقو.وروي أف إبراىيم جعل الف
 وقيل: يرجعوف إلى إبراىيم فيسألونو فيبين لهم بطبلف ما ىم عليو.

 ثمرة اآلية:



وجوب كسر األصناـ، و يأتي مثلو آلة المبلىي، وأنو يجوز تأخير إزالة المنكر لمصلحة؛ ألف 
ي ترؾ كسر الكبير من األصناـ لمصلحة: وىي أف ذلك يكوف سبباً ف -عليو السبلـ-إبراىيم 

 بطبلف اعتقادىم، وبياف ضبللتهم، بأف يسألوه فبل ينطق، فيعرفوف جهالتهم.
 قولو تعالى:

 }قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبيُرُىْم َىَذا فَاْسأَلُوُىْم ِإْف َكانُوا يَنِطُقوَف{
أخبر بأف الكبير الذي كسر سائر األصناـ، ولو ثبت  -عليو السبلـ-ظاىر الكبلـ أف إبراىيم 

 وفي ىذا وجوه: -ف خلفاً، وذلك ال يجوز على األنبياء عليهم السبلـأنو خبر كا
األوؿ: أف الخبر مقيد كأنو قاؿ: بل فعلو كبيرىم ىذا إف كانوا ينطقوف: وىذا مروي عن أبي 

 علي، والقتيبي .
 والثاني: أنو مقيد بما قبلو تقديره بل فعلو كبيرىم ىذا إف كاف إلهاً ليختص باإللهية.
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 لثالث: أنو خرج مخرج الخبر، والمراد بو اإللزاـ.ا
عليو -قاؿ الحاكم: فأما قوؿ بعضهم فقصد أف كبيرىم فعلو غضباً أف يعبد غيره، وأف إبراىيم 

 كذب ثبلث كذبات:  -السبلـ
 أحدىا: قولو: إني سقيم.

 الثانية: قولو: بل فعلو كبيرىم ىذا.
 الثالثة: أنو قاؿ في سارة ىي أختي.

من دسيس الملحدة؛ ألف الكذب ال يجوز على األنبياء، ولو جازت ثبلث جاز  فلعل ىذا
 أكثر، فبل تبقى ثقة بقولو مع أنو يمكن التأويل،

 فقولو: إني سقيم، لعلو كاف كذلك، أو المراد إني سقيم عندىم.
 وأما قولو: بل فعلو كبيرىم فقد ذكرنا تأويلو.
 ين، قاؿ اهلل تعالى: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة{.وأما قولو في سارة ىي أختي فالمراد في الد

 قولو تعالى:
 }قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَػْرداً َوَسبَلماً َعَلى ِإبْػَراِىيَم{

 نكتة :
وىي أنهم إنما خصوا عذابو بالنار؛ ألنو أفضع العذاب؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى 

النار إالَّ خالقها(( فعلى ىذا يحـر إحراؽ الكافر إال أال اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يعذب ب



 يتمكن من قتلو إال بالنار، فيجوز أف يضرموا بالنار، وأف يغرقوا وأف يرموا بالمجانيق.
 إف قيل: فإحراؽ سائر الحيوانات التي تضر :كالغراب ,والحدأة, ونحو ذلك ما حكمو؟

 دة المسلمين في الجراد فخارج باإلجماع الفعلي.قلنا: عمـو الخبر التحريم، أما ما جرت بو عا
إال وثاقو الذي قيد بو، وحين رمي بو إلى  -عليو السبلـ-وروي أف النار ما أحرقت من إبراىيم 

 النار بالمنجنيق قاؿ لو جبريل: ىل لك من حاجة؟
 قاؿ: أما إليك فبل، قاؿ: فسل ربك، فقاؿ: حسبي من سؤالي علمو لحالي.

 إنما نجا بقولو: حسبي اهلل ونعم الوكيل.وعن ابن عباس: 
واطلع عليو نمرود من الصرح فإذا ىو في روضة ومعو جليس لو من المبلئكة فقاؿ: إني مقرب 

إلى إلهك فذبح أربعة آالؼ بقرة وكف عن إبراىيم، وكاف إبراىيم إذ ذاؾ ابن ستة عشر سنة، 
 .وكاف نمرود وىو الذي أشار بإحراقو، وقيل: رجل من العجم
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 وعن ابن عباس: لوال قولو عز وجل: }َوَسبَلمًا{ ألىلكو البرد.
 قولو تعالى:

َناُه َوُلوطا ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِميَن{  }َوَنجَّيػْ
 روي أف اهلل تعالى أمره بالهجرة إلى الشاـ ليعلم الناس، وقيل: إلى أرض مكة: عن ابن عباس.

 إلى أرض بيت المقدس :عن أبي علي, وغيره.وقيل: 
 وثمرة ذلك :

لزـو الهجرة، وأف اإلقامة بين ظهراني الكفار محنة فلذا عده اهلل تعالى أف االنتقاؿ من بينهم 
نعمة، وبركة أرض الشاـ أنها بلد خصب، وبركة بيت المقدس أنها مقاـ األنبياء، وبركة مكة ما 

 في الدين والدنيا.جعل اهلل تعالى فيها من البركة 
 قولو تعالى:

َن، }وَ َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِإْذ َيْحُكَماِف ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِىِدي
َنا ُحْكماً َوِعْلمًا{ ْمَناَىا ُسَلْيَماَف وَُكؤّلً آتَػيػْ  فَػَفهَّ

 زرعاً آلخرين. القصة: أف غنماً لقـو نفشت أي رعت
عليو -وقيل: عنباً قد نبتت عناقيد، وكاف ذلك ليبًل فتحاكم أىل الحرث، وأىل الغنم إلى داود 

فرجع إلى  -عليو السبلـ-فقاؿ: يأخذ أىل الحرث الغنم فعرض ذلك على سليماف  -السبلـ
 داود وقاؿ: غير ىذا أرفق، فقاؿ: وما ذاؾ؟



عليو -درىا وصوفها حتى يصلح فاستحسنو داود  قاؿ: ينتفع أىل الحرث بمنافع الغنم من
 .-السبلـ

 وفي ىذا تنبيهات:
 األوؿ: ىل كاف فعلهما بوحي من اهلل تعالى، أو باجتهاد منهما؟

 فقاؿ أبو علي: بل ذلك بوحي من اهلل سبحانو، لكن فعل داود منسوخ بفعل سليماف.
 وقيل: إف داود لم يحكم، ولكن ىم بالحكم.

قاضي: بل ذلك اجتهاد، وأف للنبي أف يجتهد، ويجوز أف يكوف لمصلحة في قاؿ أبو ىاشم وال
َنا ُحْكماً  األخذ بالظن، وإف أمكن العلم كقبوؿ خبر الثقة في أشياء ولهذا قاؿ تعالى: }وَُكبلِّ آتَػيػْ

 َوِعْلمًا{.
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ق، وإف كاف االجتهاداف حقاً، وأما قولو تعالى:}فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَماَف{ فالمراد ففهم األرفق واألوف
وىذا يدؿ على أف في المسألة أشبو، كقوؿ بعض األصوليين وبعضهم ينفي األشبو، وتفسيره ىل 

 في المسألة فيمن حكم لو نص اهلل على شيء في المسألة لنص عليو أـ ال؟
وقيل: فعل سليماف صلح والصلح خير، وفعل داود حكم ولم يكن قد حكم، وإنما قاؿ: يكوف 

 الغنم ألرباب الحرث؛ ألف قيمتها تساوي قيمتو.
 التنبيو الثاني: أف يقاؿ: ما الوجو في قوؿ كل واحٍد منهما؟

رأى أف تلف الحرث بفعل الغنم فسلمت إلى صاحب  -عليو السبلـ-وجوابو: أف داود 
مولى الحرث، ونظير ىذا في شريعتنا قوؿ أبي حنيفة في العبد إذا جنى على الغير فإنو يدفعو ال

 بجنايتو أو يفديو، كما ىو مذىب األئمة.
 وعند الشافعي: يبيعو في ذلك أو يفديو، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصاف من الحرث.

فإنو رأى أف منافع الغنم تجبر ما فات من االنتقاع  -عليو السبلـ-وأما وجو حكم سليماف 
 يصلح ليزوؿ الضرر،بالزرع، وأوجب على صاحب الغنم القياـ بالزرع حتى 

ولو نظير في شريعتنا وىو ما قالو الهادي, والشافعي, فيمن غصب عبداً وأبق من يده فإنو يسلم 
 قيمتو إلى صاحبو ينتفع بها حتى يرجع العبد وترد.

التنبيو الثالث: أف يقاؿ لو اتفقت ىذه القصة ما حكمها في شريعتنا؟ فقيل: إف ىذا ثابت وباٍؽ 
 سن.وىذا مروي عن الح

وقاؿ األكثر من العلماء والمفسرين :إف شريعتنا خبلؼ ىذا، وإف ذلك منسوخ، فأما في 



شريعتنا فعند أبي حنيفة جناية الحيواف ال تضمن ال ليبلً وال نهارًا، إال أف يكوف معو صاحبو، 
 قيل: أو يحيى من فوره لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))العجماء جبار((.

ة, والشافعي,: فجناية الحيواف في الليل مضمونة على صاحبو، لكن الضماف وأما مذىب األئم
 بالقيمة ال بالغنم وال بمنافعها فهذا منسوخ.

(1/325) 

 

 -عليو السبلـ-وإف قلنا: إف الذي فهم سليماف ىو الصلح وطلب رضا الخصمين، وإف داود 
ية للقيمة، فهذا ثابت في فعلو الحكم، لكن سلم الغنم عوضاً عن قيمة الحرث، وكانت مساو 

 شرعنا.
قاؿ الحاكم في السفينة: وكذلك حكما في حديث المرأتين وىو ما رواه أبو ىريرة عن النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))بينما امرأتاف معهما ابناىما جاء الذئب فذىب بابن إحديهما 
ذىب بابنك، فتحاكما إلى  فقالت إحداىما لصاحبتها: إنما ذىب بابنك، وقالت األخرى: بل

داود فقضى بو للكبرى ، فخرجتا على سليماف فأخبرتاه فقاؿ: ائتوني بالسكين لنقسمو بينهما 
فقالت الصغرى: ال تفعل فهو ابنها فقضى بو للصغرى(( وفي ىذا داللة على جواز استخراج 

 الحق باالمتحاف.
 وقولو تعالى:

َعَة لَُبوٍس َلُكمْ   لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فَػَهْل َأنْػُتْم َشاِكُروَف{ }َوَعلَّْمَناُه َصنػْ
 يعود على اهلل تعالى. -بالنوف-قرئ لنحصنكم 

 وبالتاء يعود على الصنعة، وعلى اللبوس باعتبار التأنيث في الدرع.
 وبالياء تعود على داود، وعلى اللبوس، أو إلى اهلل تعالى.

أالف لو الحديد فكاف في يديو كالعجين، فجعلها ِحلقاً  والمراد :صنعة الدروع؛ ألف اهلل تعالى
 وكانت صفائح قبل ذلك.

 ثمرتها :
 جواز تعلم الصناعات وحسن التكسب، وأف الصناعة نعمة؛ ألف بها يتم أمر الدين والدنيا،
وروي أف داود سأؿ ملكاً ماذا يقوؿ فيو أىل السماء فقاؿ: يقولوف: نعم العبد لو أكل من  

أؿ اهلل تعالى أف يعلمو كسباً، فعلمو صنعة الدروع، دؿ ذلك أنو يستحب أف كسب يده، فس
 يأكل اإلنساف من كسب يده.

 قولو تعالى:



َنا َلُو{  }َوَأيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َأنّْي َمسَِّني الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن، فَاْسَتَجبػْ
 ثمرة ذلك :

 قولو: مسني الضر،جواز الشكاء إلى اهلل تعالى ب
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وجواز الدعاء برفعو؛ ألف قولو: }َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن{ من لطيف الدعاء، وذلك كقوؿ موسى 
َنا َلُو{ وفي -عليو السبلـ- :}َربّْ ِإنّْي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{ وقد قاؿ تعالى:}فَاْسَتَجبػْ

في سورة يوسف: }ِإنََّما َأْشُكو بَػثّْي َوُحْزِني ِإَلى اللَِّو{: دليل على  -ـعليو السبل-قوؿ يعقوب 
 جواز الشكاء.

دعاء وليس بشكاء، لكن ذكر نفسو بما يوجب الرحمة،  -عليو السبلـ-وقيل: إف كبلـ أيوب 
 وذكر اهلل تعالى لغاية الرحمة.

 قولو تعالى:
 الَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن{.}فَػَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْف الَ ِإَلَو إِ 

 ثمرة ذلك:
أف من آداب الدعاء أف يقدـ الداعي ذكر التوحيد كما فعل يونس، ذكر ذلك الحاكم، وأف يقر 

 على نفسو بالخطأ.
باً وعن الحسن: ما نجاه اهلل إال بإقراره على نفسو بالظلم، وأراد أنو ظالم لنفسو بكونو ضيع ثوا

 عليها.
و عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إال استجيب لو(( 

 ويؤخذ من ذلك أف الدعاء في الظلم لو حالة.
قيل: أراد بالظلمات الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت، كقولو تعالى:}َذَىَب اللَُّو 

 اٍت الَ يُػْبِصُروَف{.بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلمَ 
 وقيل: أراد بالظلمات بطن الحوت والبحر والليل.
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 قولو تعالى:
 }َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َربّْ الَ َتَذْرِني فَػْردًا{.



 ثمرة ذلك :
جواز الدعاء بحصوؿ الولد، وذلك يختلف بحسب المقاصد، فإف قصد بطلبو أمرًا دينياً فذلك 

قصد مجرد األنس واللذة فجائز، وإف قصد المفاخرة والتعظيم واالستعانة على  مستحب، وإف
 الظلم فمحظور.

 قولو تعالى:
َراِت َوَيْدُعونَػَنا َرَغباً َوَرَىبًا{.  }ِإنػَُّهْم َكانُوا ُيَساِرُعوَف ِفي اْلَخيػْ

 ثمرة ذلك:
ني، وقد استدؿ بعمـو استحباب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، وعدـ التسويف والتوا

إال  -عليهم السبلـ-ذلك على أف تقديم الصلوات في أوؿ أوقاتها أفضل، وىذا مذىب األئمة 
أف المؤيد باهلل قاؿ: يستحب تأخير العشاء، وقد ورد من األخبار ما يقضي بذلك، نحو قولو 

ك جواز تعجيل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أوؿ الوقت رضواف اهلل، وآخره عفو اهلل(( وكذل
 الصدقة، وإخراج الفطرة، وقد ورد أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم تعجل من عمو العباس.

وقاؿ أبو حنيفة: يعجل الظهر إال في شدة الحر فيؤخر، وقاؿ: المستحب تأخير الفجر والعشاء 
 : ))أسفروا بالفجر فإنو أعظم لؤلجر((.-عليو السبلـ-والعصر لقولو 

 : ))أبردوا بالظهر فإف شدة الحر من فيح جهنم((.-عليو السبلـ-وقاؿ 
وروي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا صلى العشاء يخرج وقد مالت رؤوس أصحابو؛ من 

 النعاس ، قالوا: وألف بالتعجيل تفوت الجماعة عن كثير من الناس.
وسلم : ))أفضل األعماؿ  قلنا: ىذا ال يقاـو ما تظاىرت بو األخبار من قولو صلى اهلل عليو وآلو

الصبلة ألوؿ وقتها(( وألف ذلك ينتقض بالمغرب فإف تعجيلها أفضل إجماعاً، إال عن بعض 
 الروافض.

 وأما تعجيل الزكاة في أوؿ الحوؿ: فذلك مأخوذ من عمـو المسارعة إلى الخيرات.
قبل دخوؿ  وقاؿ الناصر ,ومالك: إنما تجب بتماـ الحوؿ، فبل يجوز اإلخراج قبلو كالصبلة

وقتها، وفي كبلـ أىل المذىب بأف التعجيل أفضل داللة على أف األخذ باألفضل على المذىب 
 أولى من تركو، واألخذ باإلجماع.
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 وقولو تعالى: }َوَيْدُعونَػَنا َرَغباً َوَرَىباً{
 قاؿ الحاكم: دؿ ذلك على أف العبادة يحسن فعلها رغبة ورىبة، وقد تقدـ ذلك.



 تعالى: قولو
َنا رَاِجُعوَف{ نَػُهْم ُكلّّ ِإلَيػْ  }َوتَػَقطَُّعوا َأْمَرُىْم بَػيػْ

: دلت على أف التفرؽ في الدين -المعنى: اختلفوا في الدين بما ال يجوز، فصاروا فرقاً -
، وىذا كقولو  : ))ستفترؽ أمتي على سبع وسبعين فرقة واحدة ناجية(( -عليو السبلـ-مذمـو

يو واحد من مسائل أصوؿ الدين :من التوحيد، والعدؿ, والثواب، وىذا في ما كاف الحق ف
ضرورة، وقد يبلغ الخطأ الكفر، وقد يبلغ  -عليو السبلـ-وأصل الشرائع,وما علم من دينو 

 الفسق.
 فأما االجتهادات فاألكثر يقوؿ: كل مجتهد مصيب،

لو وسلم: ))خبلؼ ومنهم من يقوؿ: واحد مخطئ وىو معذور، وقد ورد قولو صلى اهلل عليو وآ
 أمتي رحمة((.

قاؿ الحاكم: قد أوؿ مشائخنا الخبر األوؿ على أف المراد فرؽ كثيرة، ال أنو أراد الحد 
بالسبعين، ونظيره: }ِإْف َتْستَػْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة{ أراد الكثرة ال تحقيق العدد، وإنما تأوؿ ألف 

 الفروع فهي أكثر من سبعين. أصوؿ المذاىب أقل من سبعين، وإف نظرنا إلى
 إنها في وقت واحد تبلغ ىذا القدر، ثم تزيد أو تنقص. -التأويل -وقيل:

 : ))خبلؼ أمتي رحمة(( فتأوؿ على أف المراد بو في االجتهاديات.-عليو السبلـ-وأما قولو 
 أمتو.وقيل: في وقتو ليرجعوا إليو، وقيل: في الهمم والصناعات، ونُظّْر ؛ألف ذلك ال يختص ب

 تم ذلك وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلو وسلم.
 سورة الحج

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:}ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة{

 يعني تامة الخلق ,وغير تامة: عن ابن عباس، وقتادة.
وقيل: مصورة وغير مصورة: عن مجاىد، استدؿ إسماعيل بن إسحاؽ أف السقط تنقضي بو 

ة وإف لم يتم خلقو من حيث عد في خلق اإلنساف، وىو خبلؼ أكثر العلماء، فقالوا: ال العد
 تنقضي إال إذا باف فيو أثر الخلقة، وإنما ذكر اهلل تعالى ذلك احتجاجاً على المشركين.

 قولو تعالى:
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 الَ ِكَتاٍب ُمِنيٍر{}َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُؿ ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َوالَ ُىدًى وَ 
قيل: نزلت في النضر بن الحارث، وكاف ذا جدؿ ينكر البعث، ويقوؿ: المبلئكة بنات اهلل، 

 والقرآف أساطير األولين.
 ثمرة ذلك:

 قبح المجادلة بغير علم، وقبح التقليد في المسائل القطعية.

 قاؿ جار اهلل: ويدخل في ذلك رؤساء أىل البدع والحشوية.
 قولو تعالى:

 }ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا{
: استدؿ من جوز نكاح الذمية على أف المشركين خبلؼ اليهود والنصارى ألجل العطف، فبل 

ْؤِمنَّ{ ومن منع قاؿ: إنما أعاد ذكرىم يدخلوف في قولو تعالى: }َوالَ تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يػُ 
تفخيماً ألمرىم كقولو تعالى: }ومبلئكتو وجبريل{ وإالَّ فالشرؾ اسم عاـ للكفر، وأي شرؾ 

 أعظم من شرؾ النصارى.
 قولو تعالى:

 }َىَذاِف َخْصَماِف اْخَتَصُموا ِفي رَبِّْهْم{
 يعني المؤمنين والكفار، فجعل الكفار على اختبلفهم صنفاً.

 اؿ أبو حنيفة: فدؿ على أف الكفر ملة واحدة يرث بعضهم من بعض.ق
 والمذىب والشافعي: ىم ملل مختلفة.

 قولو تعالى:
َعاِكُف }ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء الْ 

ْيِت أَ ِفيِو َواْلَباِدي  بْػَراِىيَم َمَكاَف اْلبػَ ْف َوَمْن يُِرْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم ُنِذْقُو ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم، َوِإْذ بَػوَّْأنَا إلِِ
 الَ ُتْشِرْؾ ِبي َشْيئاً َوَطهّْْر بَػْيِتي لِلطَّائِِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد{

عن مكة عاـ  -عليو السبلـ-مكة لما صدوا الرسوؿ قيل: نزلت في المشركين الذين ب
 الحديبية.

 وقيل: ىو عاـ في جميع الكفار؛ ألف عادتهم ذلك، والمعنى منعوىم عن الحج والعمرة.
 وقيل: عن الهجرة، وقيل: عن الدين، وقيل: عن تعلم الدين.

 قاؿ الحاكم: ال تنافي بين ذلك، فيحمل على الجميع.
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{وقولو تعالى:  }َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ
 ويصدوف عن المسجد الحراـ، وفي العطف لهذا إشارة إلى أف الصد األوؿ عن غيرة. -أي 

 واختلف ما أريد بالمسجد الحراـ؟
 فقيل: ىو الكعبة، وقيل: نفس المسجد.

 وعن ابن عباس وقتادة: مكة.
 وعن عطاء: ما أحاطت بو حدودىا.

 اُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِو َواْلَباِدي{وقولو تعالى: }الَِّذي َجَعْلنَ 
 ؛ بإيقاع الجعل عليو فيوصل قولو سواء بما قبلو.-بالنصب–قرئ سواًء 

 وقرأ أكثر القراء بالرفع، ويكوف أوؿ الكبلـ,ويرتفع باالبتداء، ويوقف على قولو للناس.
 وقرئ سواًء ويرجع إلى المسجد.

 تسوية؟وقولو سواء اختلف ما أريد بال
 فقيل: سواء في تعظيم حرمتو، وقضاء النسك فيو.

 وقيل: في االستقباؿ، وقيل: في النزوؿ.
 وقولو }العاكف فيو والباد{

 قيل: العاكف: المقيم فيو، والبادي :الجائي إليو من اآلفاؽ.
 وقيل: ىما المجاور والطارئ.

 وقولو تعالى:}َوَمْن يُرِْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم{
 عنى :ومن يرد غير اهلل فيميل عن الحق بعبادة غيره، عن قتادة.الم

 وقيل: ىو استحبلؿ الحراـ، وركوب اآلثاـ عن ابن عباس، والضحاؾ، ومجاىد.
 وقيل: أراد بو االحتكار: عن سعيد بن جبير.

 وروي عن ابن موسى القمي مرفوعاً :احتكار الطعاـ بمكة إلحاد.
 اس من عمارتو.وقيل: اإللحاد في الحـر منع الن

 وعن عطاء: ىو قوؿ الرجل في المبايعة ال واهلل وبلى واهلل.
، فإذا أراد 1وعن عبد اهلل بن عمر :أنو كاف لو فسطاطاف ) ( أحدىما في الحل واآلخر في الحـر

أف يعاتب أىلو عاتبهم في الحل، فقيل لو، فقاؿ: كنا نحدث أف من اإللحاد فيو أف يقوؿ 
 من الورود . -بفتح الياء-واهلل، وفي قراءة اآلحاد َيرد  الرجل: ال واهلل وبلى

بْػَراِىيَم َمَكاَف اْلبَػْيِت{  وقولو تعالى:}َوِإْذ بَػوَّْأنَا إلِِ
__________ 

 ( ػ الفسطاط الخيمة الصغيرة تمت .1)
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، وكاف من أي جعلناه مرجعاً لو للعبادة والعمارة، وذلك ألف البيت رفع إلى السماء أياـ الطوفاف
( كنست ما حولو 1ياقوتة حمراء، فأعلم اهلل إبراىيم مكانو بريح أرسلها يقاؿ لها: الخجوج )
 فبناه على ُأسِّْو القديم، ذكر ىذا في الكشاؼ، ومعناه مروي عن السدي.

 وقيل: بل أراه جبريل، وقيل: بل دؿ عليو بغمامة أضلتو.
 وقولو تعالى:}َوَطهّْْر بَػْيِتي{

وثاف، وعبادتها :عن قتادة، وقيل :من األنجاس، وقيل :من الدماء والفرث أف تلقى قيل: عن األ
 حوؿ البيت.

 وقولو تعالى:}لِلطَّائِِفيَن{
 من يطوؼ بالبيت }َواْلَقاِئِميَن{ أي المصلين عن عطاء.-أي 

 وقيل: لمن يصلي، وقيل: لمن يعبد اهلل تعالى ويخضع لو.
 ثمرات ما ذكر وىي أحكاـ:

 قبح الصد عن سبيل اهلل.األوؿ: 
قاؿ الحاكم: فيدخل فيو المنع عن العلم وتعلمو، والمنع من إظهار األمر بالمعروؼ والنهي عن 

 المنكر، وسائر ما يتعلق بالديانات.
{ أي ويصدوف عن المسجد الحراـ، وقد دخل في سبيل اهلل،  وقولو تعالى:}َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ

 لكن أفرد تفخيماً لشأنو.
الحكم الثاني: يتعلق بقولو: } الذي جعلناه للناس سواء{، فعلى قوؿ الحسن وأبي علي: المراد 

 نفس المسجد يستوي فيو الناس.
وقيل: نفس الكعبة، وقيل: مكة، وقيل: الحـر كلو، وإذا قلنا إنو مكة والحـر فقد دلت اآلية 

 على أف ثََّم أمراً يستوي فيو الناس.
 فعن مجاىد التسوية في قضاء النسك فيو، وتعظيم حرمتو. واختلف في ذلك األمر :

 وقيل: سواء في النزوؿ، فليس أحد أولى من غيره في أمكنتو.
وقد استدؿ أصحاب أبي حنيفة بهذه اآلية :على امتناع بيع دور مكة و إجارتها، قائلين بأف 

 المسجد الحراـ مكة.
 واعلم أف ىذه المسألة فيها مذاىب:

__________ 



ػ بالخاء ثم الجيم بعده واو ثم جيم وىي الريح التي يلتوى في ىوائها وقاؿ في الصحاح  (1)
 في ىبوبها وقاؿ األصمعي ىي الشديدة اْلَمرّْ 
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:أنو ال يجوز البيع وال  -من قولو ال يجوز قطع شجرىا  -فالذي خرجو أبو طالب للهادي 
ؿ: }الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء{ وىذا رواية ألبي اإلجارة لهذه اآلية، وذلك ألف اهلل تعالى قا

 حنيفة .
وقد روي منع البيع وكراىة اإلجارة أياـ الموسم :عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد، 

 وعمر.
 : ))ال يحل بيع بيوت مكة وال إجارتها((.-عليو السبلـ-وفي الحديث عنو 

يوسف, وحكاه في )شرح اإلبانة( عن الهادي، والناصر, القوؿ الثاني: قوؿ الشافعي ,وأبي 
والمؤيد باهلل : جواز البيع واإلجارة، محتجين بقولو تعالى في سورة الحشر:}الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن 

ِدياِرِىْم َوَأْمَواِلِهْم{ فأضاؼ الديار إليهم، وبقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))وىل ترؾ عقيل لنا 
 وبما جرى من البياعات في زمن الصحابة.من رباع((, 

فأما قولو تعالى: }الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء{ فهو يحتمل أنو أراد الكعبة، أو أنهم سواء في 
التعظيم، أو في قضاء النسك، وقد حاور الشافعي إسحاؽ بن راىويو واحتج الشافعي :بقولو 

ِرِىْم { وقاؿ: َأنسَب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها ؟، تعالى: }الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديا
 ( عمر بن الخطاب داراً للسجن.1واشترى )

وقد عورض ما حكي عن عمر : بأنو نهى أف تغلق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب، 
 وكذا عن ابن عباس، ومجاىد، وعطاء، والحسن.

 وقيل: إنما فعل ىذا أياـ الموسم.
ىب الثالث: قوؿ محمد، ورواية عن أبي حنيفة : تكره اإلجارة من الحاج والمعتمر دوف المذ

 المقيم.
 وروي عن أبي حنيفة: جواز بيع األبنية وإجارتها دوف العرصة.

__________ 
( ػ ىكذا في األصل ولعل الصواب : واشتراء معطوؼ على بقولو تعالى أي واحتج بقولو 1)

 .تعالى وباشتراء عمر تمت 
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قيل: ومن سبق إلى مكاف كاف أولى بو، وال خبلؼ أنو لو أدخل األخشاب واألحجار من خارج 
الحـر فإنو يجوز بيعها، وقد ورد في رواية أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم توفي وكذلك أبو بكر 

 ,وعمر وما ُتدعي رباع مكة إالَّ السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، ىكذا في
 التهذيب.

 الحكم الثالث: أف المعصية في الحـر لها زيادة في اإلثم.
 قاؿ الحاكم: وىذا يدؿ أف للزماف والمكاف تأثيراً في عظم المعاصي.

الحكم الرابع: أف الطهارة تشرع للطواؼ والصبلة، وأنو يجب تطهير البيت وتنزيهو من 
 األقذار.

 قولو تعالى:
جّْ يَْأُتوَؾ رَِجاالً َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلّْ َفجٍّ َعِميٍق، لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع }َوَأذّْْف ِفي النَّاِس بِاْلحَ 

َها  َوَأْطِعُموا َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو ِفي َأيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَػُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَنْػَعاـِ َفُكُلوا ِمنػْ
 َفِقيَر، ُثمَّ لِيَػْقُضوا تَػَفثَػُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُىْم َولَْيطَّوَُّفوا بِاْلبَػْيِت اْلَعِتيِق، َذِلَك َوَمْن يُػَعظّْمْ اْلَباِئَس الْ 

َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتِنُبوا  ـُ ِإالَّ َما يُػتػْ ٌر َلُو ِعْنَد رَبِّْو َوُأِحلَّْت َلُكُم األَنْػَعا ْجَس ِمَن الرّْ ُحرمىِت اللَِّو فَػُهَو َخيػْ
َر ُمْشرِِكيَن ِبِو{  اأَلْوثَاِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر، ُحنَػَفاَء ِللَِّو َغيػْ

 المعنى قولو تعالى: }َوَأذّْْف ِفي النَّاِس{ أي ناد وأعِلم، وفي قراءة ابن محيص: وآِذف في الناس.
 قاؿ جار اهلل: والنداء أف يقوؿ حجوا أو عليكم الحج.

 ف من المخاطب بهذا؟واختلف المفسرو 
، أي وقلنا إلبراىيم لما بنى -عليو السبلـ-فعن علي وابن عباس وأبي مسلم :أنو إبراىيم 

 البيت: أعلم الناس بوجوب الحج.
وعن ابن عباس: قاـ إبراىيم في المقاـ. وقيل: عبل جبل أبي قبيس فنادى يا أيها الناس إف اهلل 

ربكم قد بنى بيتاً فحجوه فأجابوا بلبيك اللهم لبيك: قد دعاكم إلى الحج. و روي أنو قاؿ: إف 
 عن ابن عباس.
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وروي أف صوتو بلغ المشرؽ والمغرب، وأجابو كل حجر ومدر، وسمعو من في أصبلب الرجاؿ 
 وأرحاـ النساء.

 وروي :فأجابو من قدر لو أف يحج ممن في األصبلب واألرحاـ.



 مشرؽ ومن في المغرب فجائز، ويكوف معجزة لو.قاؿ الحاكم: أما بلوغ الصوت من في ال
 وأما إجابة الجماد ومن ليس بحي فهذا ال يصح، وسماعو محاؿ.

وعن الحسن وأبي علي ورجحو الحاكم: أف ذلك خطاب لنبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمره 
 أف يعلم الناس بوجوب الحج، ففعل ذلك في حجة الوداع.

 ااًل{وقولو تعالى: }يَْأتُوَؾ رِجَ 
يعني مشاة على أرجلهم وذلك جمع راجل، كقائم وقياـ، وصائم وصياـ، وقرئ في اآلحاد رُجااًل 

 ( ،1جمع رجبلف ) -بضم الراء والجيم مخففة ومثقلة-
 قاؿ كثير:

 عليَّ إذا القيتها في سبلمةٍ 
 

 زيارة بيت اهلل رَجبلف حافيا
 

 وعن ابن عباس: رُجالى كُعجالى.
 ى ُكلّْ َضاِمٍر{وقولو تعالى:}َوَعلَ 

 يعني وركباناً، وأراد بالضامر: البعير المهزوؿ الذي أضر بو طوؿ الطريق.
 وقولو تعالى: }يَْأتِيَن{

 صفة لكل ضامر؛ ألنو في معنى الجمع.
 وقرئ في اآلحاد يأتوف صفة للرجاؿ والركباف، والعميق :البعيد،

 وقرأ ابن مسعود: معيق.
 َناِفَع َلُهْم{وقولو تعالى: }لَِيْشَهُدوا مَ 

 قيل: المنافع التجارة :عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.
وقيل: التجارة في الدنيا واآلخرة: عن مجاىد، وقيل: منافع الدين العفو والمغفرة، عن سعيد بن 

المسيب والباقر، وعطية العوفي، من غفراف الذنوب، واستحقاؽ الثواب، وصححها الحاكم؛ 
 ألنها المقصود بالحج.

: وكاف أبو حنيفة ال يفاضل بين العبادات، فلما حج فضل الحج على -رحمو اهلل-ؿ جار اهللقا
 العبادات كلها لما رأى فيو من الخصائص.

 وقولو تعالى: }َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو{
 اختلف ما أراد بالذكر فقيل: التسمية على الذبح والنحر في ىذه األياـ.

لنحر لما كاف عادة المسلمين ال يتركوف ذكر اهلل عنده، فكنَّى وقيل: ذلك عبارة عن الذبح وا
 عنو بالذكر توسعاً.



__________ 
 ( ػ بفتح الراء تمت شمس العلـو .1)
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 وقيل: أراد بو التكبير.
 قولو تعالى: }ِفي َأيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت{

-ك مروي عن علي اختلف في ىذه األياـ فظاىر مذىب األئمة أنها عشر ذي الحجة، وذل
 .-عليو السبلـ

 قاؿ في الكشاؼ: ىذا قوؿ ح، والحسن، وقتادة، وقاؿ صاحبا ح ىي أياـ النحر.
 وعن مقاتل وأبي مسلم: ىو يـو النحر وثبلثة بعده.

 وعن عطية العوفي: ىي يـو التروية ويـو النحر، ويـو عرفة.
 وقولو تعالى: }ِفي َأيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت{

 ي المعلومات، كما قيل: أياـ البيض، وسماىا معلومات؛ ألف كل أحٍد يحفظها.أي أياـ الليال
}  وقولو تعالى:}َعَلى َما َرزَقَػُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَنْػَعاـِ

البهيمة :لكل ذات أربع في البر والبحر، فبين المراد ىنا باإلضافة إلى األنعاـ، وىي اإلبل 
 الضحايا.,والبقر ,والغنم، وأراد بذلك الهدايا, و 

َها{  وقولو تعالى:}َفُكُلوا ِمنػْ
اختلف في ىذا األمر، فقيل: ذلك أمر إباحة؛ ألف الجاىلية كانوا ال يأكلوف من نسائكهم، 

وىذا إطبلؽ أىل المذىب؛ ألنهم قالوا: ذلك جائز، وىذا حكاية المسعودي عن الشافعي أف 
 إلماـ يحيى،األكل مباح، وحكى بعضهم عن الشافعي أنو مستحب، واختاره ا

وقد قاؿ الزمخشري: يجوز أف يكوف األمر ندباً لما فيو من مساواة الفقراء، واستعماؿ التواضع، 
 قاؿ: ومن َثمَّ استحب الفقهاء أف يأكل الموسع من أضحيتو مقدار الثلث.

يعني -وعن ابن مسعود: أنو بعث بهدي وقاؿ فيو: إذا نحرتو فكل وتصدؽ، وابعث إلى عتبة
 .-ابنو
 الحديث: ))كلوا وادخروا واتجروا(( أي تصدقوا. وفي

 وقد قاؿ في الشرح: وال خبلؼ على الجملة أف األكل منها جائز.
 وقاؿ قـو إنو واجب وأنو يجب على المضحي أف يأكل من أضحيتو.

 وقولو تعالى:}َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر{



 ؿ.قيل: البائس :من ظهر عليو البؤس كأف يمد يده ليسأ
 وقيل: الزمن، والفقير المحتاج.

 واختلفوا: ىل األمر على الوجوب أـ ال؟
فعن ابن شريح لو أف يأكل الكل، وذكر في االنتصار احتمالين اختار أنو ال يجوز، لكن إف فعل 

 فبل ضماف لعدـ الدليل.
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 اآلية. وقاؿ بعض أصحاب الشافعي : إف المستحب أف يأكل النصف ويتصدؽ بالنصف لهذه
} َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَػرَّ  وقيل: يأكل الثلث لقولو تعالى في ىذه السورة:}َفُكُلوا ِمنػْ

 وقولو تعالى:}ُثمَّ لِيَػْقُضوا تَػَفثَػُهْم{
 اختلف المفسروف في معنى التفث:

، يقاؿ: فقيل: إنو قص الشارب واألظفار، ونتف اإلبط، واالستحداد، والتفث الوسخ في األصل
 ما أتفثك.

قاؿ جار اهلل: والمراد قضاء إزالة التفث، وقيل: مناسك الحج عن ابن عباس وابن عمر، 
 والمعنى حاجاتهم.

 وقيل: ىو ما يمنع منو اإلحراـ، من حلق الرأس، ولباس المخيط، ونحو ذلك،
 وقولو تعالى:}َوْلُيوُفوا نُُذورَُىْم{

 قيل: كلما نذر في الحج: عن مجاىد.
 ل: كلما نذر من نذر :عن ابن عباس.وقي

 وقولو تعالى:}َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَػْيِت اْلَعِتيِق{
 قيل: أراد طواؼ الزيارة؛ ألنو ركن في الحج، وبو يتحلل من المحظورات.

وقيل: ىو طواؼ الصدر؛ ألنو عقب المناسك كلها، ووصف البيت بالعتيق وىو الكعبة 
 ملك العباد:عن مجاىد، ,وسفياف بن عيينة، وأبي مسلم. باالتفاؽ، فقيل: ألنو ُأعتق من

وقيل: ُأعتق من ملك الجبابرة أف يصلوا إلى تخريبو، ولم يظهر عليو جبار إال من يعظمو: عن 
 ابن عباس، وابن الزبير، وقتادة.

 وقيل: ألنو قديم وىو أوؿ بيت وضع للناس بناه آدـ، وجدده إبراىيم :عن ابن زيد.
 ق من الطوفاف.وقيل: ألنو عتي

 وقيل: ألنو كريم على اهلل.يقاؿ: فرس عتيق.



 : فإف قلت قد سلط عليو الحجاج فلم يمنع؟-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
فاحتاؿ إلخراجو، ثم  -رحمو اهلل-قلت: ما قصد التسلط عليو، وإنما تحصن بو ابن الزبير 

 بناه، ولما قصد التسلط عليو أبرىة فعل بو ما فعل.
 لى:}َذِلَك{وقولو تعا

قيل: ىهنا وقف، والمعنى ىكذا أمر الحج والمناسك، وقيل: ذلك الذي بين لكم كاف شريعة 
 إبراىيم فاتبعوه.

 وقيل: ذلك الذي أمركم بو في مشاؽ الحج.
وقاؿ جار اهلل: ىو خبر لمبتدأ محذوؼ، أي األمر والشأف ذلك، وقيل: محلو نصب أي افعلوا 

 ذلك.
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 المعنى ذلك كذلك، نظيره:وعن األخفش: 
 وإني على جاري لذو حدبٍ 

 
 أحنوا عليو كما يحنو علي الجاري

 
 قولو تعالى:

ٌر َلُو{  }َوَمْن يُػَعظّْْم ُحرمىِت اللَِّو فَػُهَو َخيػْ
 الحرمة ما ال يحل ىتكو، فجميع ما كلفو اهلل تعالى بهذه الصفة فقيل: إف ذلك عاـ.

 وقيل: ما يختص بمناسك الحج.
د بن أسلم: الحرمىت خمس: الكعبة الحراـ، والمسجد الحراـ، والبلد الحراـ، والشهر وعن زي

 الحراـ، والمحـر حتى يحل،
 والتعظيم :ىو معرفة حقوقها، والمراعاة لها.

ٌر َلُو{  قولو تعالى: }فَػُهَو َخيػْ
 أي مما يستعملو في أمر دنياه.

ـُ ِإالَّ  َلى َعَلْيُكْم{ وقولو تعالى:}َوُأِحلَّْت َلُكُم األَنْػَعا  َما يُػتػْ
المعنى: أحلت لكم اإلبل ,والبقر, والغنم، إال ما حرمت عليكم نحو ما ورد في المائدة من 

قولو:}ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة{ إلى آخر اآلية , ونحو قولو تعالى :}وحـر عليكم صيد البحر ما 



وإياكم أف تحرموا مما أحل شيئاً   دمتم حرمى {قاؿ جار اهلل : والمعنى حافظوا على حدوده
كتحريم عبدة األوثاف البحيرة والسائبة وغير ذلك، وأف يحلوا مما حـر اهلل كإحبللهم أكل 

 الموقوذة والميتة، وغير ذلك.
 وقيل: أراد باألنعاـ ما يحل أكلو وذبحو.

 الزُّوِر{ وقولو تعالى:}فَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن اأَلْوثَاِف َواْجَتِنُبوا قَػْوؿَ 
 يعني اجتنبوا عبادة األوثاف وتعظيمها،

 }َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر{ قيل: أراد الكذب جملة، وقيل: قولهم األوثاف إلهاً.
وقيل: تلبيتهم األوثاف، وىي قولهم: لبيك ال شريك لك، إال شريكاً ىو لك، تملكو وما ملك. 

 وقيل: أراد شهادة الزور.
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو صلى الصبح فلما سلم قاـ قائماً قاؿ في الكشاؼ: وعن 

واستقبل الناس بوجهو وقاؿ: ))عدلت شهادة الزور اإلشراؾ باهلل، عدلت شهادة الزور اإلشراؾ 
باهلل، عدلت شهادة الزور اإلشراؾ باهلل، وتلى ىذه اآلية(( و سمَّى األوثاف رجساً على طريق 

 ف عن الرجس.التشبيو؛ ألنهم ينفرو 
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 وقيل: كانوا يلطخوف األوثاف بدماء ما يتقربوف بو.
 وقولو تعالى:}ُحنَػَفاَء{

 أي مسلمين مائلين عن أدياف الشرؾ.
 الثمرات من ىذه الشجرة الكريمة وىي أحكاـ:

األوؿ: وجوب الحج ألف الخطاب إف كاف لنبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم فالداللة ظاىرة، 
عليو -و الذي رجحو الحاكم وغيره؛ ألنو أتبعو بياف شريعتنا، و إف كاف ذلك إلبراىيم وىذا ى
فنحن متعبدوف بشرائع من تقدـ، لكن وجوب الحج معلـو من الدين، وفي ذكر النداء  -السبلـ

اعتناء بأمره، وذلك يزيده تأكيداً مع التصريح بالوجوب، حيث قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف: 
َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيبًل{ وقد يقاؿ: الحج ىو القصد الذريع إلى  }َولِلَّوِ 

مقصد منيع، وبو تنتهي العبادات إلى حد الكماؿ؛ ألف حكمة العبادة االبتبلء بالنفس والماؿ، 
األسباب، وقطع وقد اشتمل الحج عليهما بتحمل األثقاؿ، وركوب األىواؿ مع ما فيو من خلع 

األصحاب، وىجر الببلد واألوطاف، وفرقة األوالد والخبلف، وحكمتو التنبيو على زواؿ دار 
الفناء واالبتبلء واالنتقاؿ إلى دار البقاء والجزاء، ولهذا الحكم شروط وفروع مشروطة، الراحلة 



عليو -الهادي لمن بعد، فإف كاف ضعيفاً فذلك وفاؽ، وإف كاف قوياً على المشي فظاىر مذىب 
، ورواية عن القاسم، وىو قوؿ المؤيد باهلل ,وأبي حنيفة وأصحابو ,والشافعي,: أف -السبلـ

ذلك شرط، لما ورد في تفسير االستطاعة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنها الزاد 
 والراحلة، وقياساً على الجهاد.

د بن يحيى، والمنصور باهلل، ورواية عن وقاؿ الناصر: الحسن بن علي األطروش، والناصر أحم
 القاسم ومالك أنها ليست بشرط؛ ألف اهلل تعالى قاؿ:}يَْأتُوَؾ رَِجااًل{ أي مشاة.

قاؿ األولوف: يحمل ىذا على القريب غير الضعيف لئبل يعارض عمـو اآلية في قولو تعالى:}َمِن 
 اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيبًل{.
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حمل الخبر في تفسير االستطاعة على الضعيف لئبل يعارض عمـو اآلية، وىل قاؿ اآلخروف: ي
 يدخل األعمى القادر على مؤنة الدليل في االستطاعة، ووجوب الحج أـ ال؟

فقاؿ أكثر العلماء أنو مستطيع كالجاىل للطريق مع وجود الدليل: وىذا قوؿ الهادي, والقاسم، 
ومحمد، ورواية ألبي حنيفة، والرواية الثانية ألبي حنيفة، والمؤيد باهلل, والشافعي وأبي يوسف ، 

 أنو غير مستطيع، فبل يدخل في لفظ االستطاعة,
ومن شروطو الزاد، وىذا قوؿ األئمة وأبي حنيفة , والشافعي ؛ ألف الفقير ال يوصف بأنو 

 مستطيع؛ وألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسر االستطاعة بالزاد والراحلة.
 ك: الزاد غير شرط للوجوب إذا كاف يعتاد السؤاؿ؛ ألنو مستطيع.وقاؿ مال

وقولو تعالى:}َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر{ قيل: المراد على كل ضامر ممن يعد ورجاالً ممن قرب، وال 
 فرؽ في البعد بين قصر المسافة وطولها، لقولو تعالى: }ِمْن ُكلّْ َفجٍّ َعِميٍق{

 شعر:
 رزر من ىويت وإف شطت بك الدا

 
 وحاؿ من دونو حجب وأستار

 
 ال يمنعنك بعٌد عن زيارتو

 
 إف المحب لمن يهواه زوار



 
ولو تعذر البر فعندنا وأبي حنيفة: المتمكن من ركوب البحر مستطيع، وقد يستدؿ عليو؛ ألف 

 ظن السبلمة.اهلل تعالى امتن علينا بقولو:}ُىَو الَِّذي ُيَسيػّْرُُكْم ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر{ وىذا مشروط ب
وقاؿ الشافعي في قوؿ ىو غير مستطيع؛ ألف ذلك مظنة العطب، ويدخل في العمـو المرأة، 
لكن اختلف العلماء ىل المحـر شرط وجوب أو شرط أداء ، فقديم قولي المؤيد باهلل ,وأبي 

طالب ,وأبي حنيفة: أف ذلك شرط وجوب لنهيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن سفر المرأة من 
، غير  محـر

والمروي عن الهادي، وأخير قولي المؤيد باهلل : أف ذلك ليس بشرط في الوجوب، وال خبلؼ 
 أنها لو حجت من غير محـر في صحة حجها.
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الحكم الثاني: جواز التجارة في سفر الحج، وأف ذلك ال يمنع من صحة الحج، سواء حج 
ُدوا َمَناِفَع َلُهْم{ وقد فسر بالتجارة في الحج، لنفسو أو لغيره، والدليل قولو تعالى: }لَِيْشهَ 

 وكذلك ال يمنع من صحة الحج أف يسير في خدمة الغير بأجرة أو بغير أجرة.
الحكم الثالث: أف الحج يختص بدماء لقولو تعالى:}َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو ِفي َأيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت َعَلى 

{ وقد فسر بأنو تعالى كنى عن الذبح بالذكر، والمراد بالذبح َما َرزَقَػُهْم ِمْن بَِهيَمِة األَ  نْػَعاـِ
 للضحية وللهدي.

 أما الضحية فذلك أمر ندب عند األئمة، والشافعي وأوجبها أبوحنيفة على الغني المقيم.
قلنا: قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أمرت أف أضحي ولم تؤمروا(( دليل على أنو تعالى أراد 

لندب، واألياـ مجملة في اآلية، وتفسيرىا من السنة، وفي اآلية دليل على استحباب باألمر ا
 األكل، وىذا قوؿ الشافعي، وىو الذي يرجح للمذىب لئبل تبطل فائدة األمر.

وحكي عن بعضهم الوجوب وحكاية عن الشافعي : أف األكل مباح، ويدؿ على أف المعاوضة ال 
ؼ األكل واإلطعاـ، ويدؿ أف مصرؼ الهدي واألضحية تجوز في الضحية والهدي؛ ألنو خبل

إلى النفس وإلى الفقراء، والتخصيص للبائس الفقير ألجل االستحباب، ومطابقة الحاجة، وإال 
 فذلك جائز إلى الغني وغيره؛ ألنو إذا جاز الصرؼ في النفس فكذا في الغني والهاشمي.

األظفار ونحوىا، ويدؿ على وجوب الحكم الرابع: قضا التفث وذلك أمر ندب، وفسر بقص 
الوفاء بالنذر، وذلك داللة إجماؿ، ويدؿ على لزوـ الطواؼ بالبيت، ولكن ىل أريد بذلك 

 طواؼ الزيارة، أو طواؼ الوداع.
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اختلف المفسروف، وفي ذلك داللة على أف الطائف ال يدخل الحجر؛ ألنو إذا دخلو لم يطف 
اره مجمع عليو، ومبلزمة البيت الشريف والقرب منو حالة بالبيت، وأخذه للشيء على يس

الطواؼ غير شرط؛ ألنو يسمى طائفاً وإف بعد، وقد قاؿ أبو جعفر: لو طاؼ في ظل البيت 
، والمراعاة لحدود اهلل تعالى،  ألجزأه، وتدؿ اآلية على إباحة بهيمة األنعاـ للحبلؿ والمحـر

 ال يدرؾ قعرىا، وجمَّة ال يمكن حصرىا.وقبح قوؿ الزور، وفوائد كتاب اهلل كنوز 
 قولو تعالى:

ُثمَّ }َذِلَك َوَمْن يُػَعظّْْم َشَعائَِر اللَِّو فَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوِب، َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى 
لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما َرزَقَػُهْم ِمْن بَِهيَمِة  َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق، َوِلُكلّْ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكاً 

}  األَنْػَعاـِ
 ثمرات ىذه النكتة الكريمة أحكاـ:

 األوؿ: الحث على تعظيم شعائر اهلل؛ ألنو تعالى قاؿ: }فَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوِب{.
وى القلوب، فحذفت ىذه : المعنى فإف تعظيمها من أفعاؿ ذوي تق-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

 المضافات وال يستقيم المعنى إال بتقديرىا،
 ولكن اختلف المفسروف ما أريد بالشعائر:

فعن ابن زيد :مناسك الحج كلها، وقيل: شعائر اهلل دينو, قاؿ جار اهلل: وقولو: }ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى 
 اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق{ يأبى ذلك.

أنو أراد بالشعائر الهدايا؛ ألنها من معالم الحج والشعائر األعبلـ والقوؿ الثالث: وىو الظاىر 
التي نصبها اهلل تعالى لطاعتو، وتعظيمها أف يختارىا عظاـ اإلحراـ حساناً سماناً غالية األثماف، 

 ويترؾ المكاس في شرائها.
 لرقبة.قاؿ جار اهلل: قد كانوا يغالوف في ثبلث، ويكرىوف المكاس فيهن الهدي واألضحية وا
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وروى ابن عمر عن أبيو أنو أىدأ نجيبة طلبت منو بثبلثمائة دينار، فسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم أف يبيعها ويشتري بثمنها بدناً، فنهاه عن ذلك، وقاؿ: بل أىدىا. وأىدى 

أنفو برة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مائة بدنة ، فيها جمل ألبي جهل كاف في 
( فيتصدؽ بلحومها وبجبللها ، القباطى 1ذىب، وكاف ابن عمر يسوؽ البدف مجللة بالقباطى )



ثياب قبطية رفيعة مصرية، وقد انطوى ىذا الحكم على أنو يجوز أف يفضض السيف واللجاـ 
 (2والثفر )

ي الفضة قاؿ في الشرح: وألف ىذا ليس بلبس فجاز اتخاذه للتجمل، كما يجوز اقتناء أوان
 للتجمل دوف االستعماؿ: وىذا أحد قولي الشافعي .

 والثاني: أنو ال يجوز اقتناؤىا كما ال يجوز اقتناء الطنابير واختاره اإلماـ يحيى.
قاؿ في الشرح: ويجوز تفضيض السرير، وذكر أف البرة التي في أنف بعير رسوؿ اهلل صلى اهلل 

لحبلؿ يتبع الهدي في التصدؽ بو وقد تصدؽ عليو وآلو وسلم من فضة، ودخل في ىذا أف ا
صلى اهلل عليو وآلو وسلم بحبلؿ ىديو، وإنما ذكر تعالى القلوب؛ ألنها مركز التقوى، فإذا ثبت 

 فيها التقوى ظهر إلى سائر األعضاء.
ىي الحكم الثاني يتعلق بقولو تعالى:}َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى{ فمن قاؿ الشعائر 

 المناسك، قاؿ المنافع التجارة إلى أف يخرج من مكة.
 وقيل: األجل إلى أف يفرغ من المناسك.

__________ 
( ػ في الصحاح : القبط أىل مصر . والقبطية : ثياب بيض رقاؽ من كناف تتخذ بمصر 1)

 والجمع قباطى تمت.
 69ص:  1( ػ الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ج: 2)

من الثفر بسكوف الفاء او الثفر بتحريك الفاء فأما الثفر ساكن الفاء فهو  واالستثفار مأخوذ
جهاز المرأه وأصلو للسباع فاستعير في المرأه وغيرىا ومنو قوؿ االخطل جزى اهلل فيها االعورين 

مبلمة وفروة ثفر الثورة المتضاجم وأما الثفر بتحريك الفاء فهو ثفر الدابو الذي يكوف تحت 
 ذنب الدابو
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وقيل: األجل إلى يـو القيامة، وذلك يدؿ على إباحة التجارة مع أدائو لمناسك الحج، ومن قاؿ 
الشعائر ىي الهدايا اختلفوا ما أريد بالمنافع، فمذىبنا وأبي حنيفة: أنو ال ينتفع بشرب لبنها، 

سمى وىو متى وال بصوفها متى أف صارت ىدياً فيكوف المراد أف لكم فيها المنافع إلى أجل م
 صارت ىدياً، وقد روي ىذا في التهذيب عن ابن عباس ,وقتادة ,ومجاىد، والضحاؾ.

وقاؿ عطاء: ما لم تقلد، وإنما يركبها عندنا إذا احتاج لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اركبها 
 بالمعروؼ إف أحوجت إليها((.



نها، ولبن األضحية ومنافعها إلى أف وعن زيد بن علي ,ومالك, والناصر ,والشافعي : لو شرب لب
 تنحر ما خبل الولد فهو تابع لها وفاقاً، وإنما يشرب لبنها عندىم إذا لم يضر بالولد.

الحكم الثالث: يتعلق بقولو تعالى: }ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق{ أي محل نحرىا البيت 
 العتيق، وىذا يدؿ أف للذبح مكاناً يختص بو.

 اختلف العلماء في ذلك المكاف:و 
عليو -فقاؿ أىل المذىب: محل دماء الحج االختياري منى؛ ألنو موضع التحلل، ولقولو 

 : ))منى كلها منحر((.-السبلـ
؛ ألنو  وقاؿ زيد بن علي,والناصر: الحـر كلو منحر، وقد ذكره في الكشاؼ أي أف المراد الحـر

االتساع قولهم: بلغنا البلد إذا شارفوا البلد، حـر البيت، فهو في حكم البيت، ومن ىذا 
، إف خشي عطبو.  وقاربوه، ويجوز ذبحو عندنا في سائر الحـر

{ أي  الحكم الرابع: يتعلق بقولو تعالى: }لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما َرزَقَػُهْم ِمْن َبِهيَمِة األَنْػَعاـِ
التسمية على الذبيحة، وذلك مذىب  ليذكروا اسمو على النسائك، وىذا دليل على وجوب

القاسم, ويحيى، والناصر، وأبي حنيفة , وأصحابو ، والثوري, وابن حي، ورواية عن مالك إال أف 
 : ))رفع عن أمتي الخطأ والنسياف((.-عليو السبلـ-يكوف ناسياً، فيخرج بقولو 

 وعن الشعبي, وداود، وأبي ثور: ال يجوز مع ترؾ التسمية، ولو ناسياً.
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وقاؿ الشافعي, ورواية عن مالك إنها مستحبة، غير شرط، وىذا الحكم ذكره أخص عند قولو 
 تعالى: }َوالَ تَْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو{

 قولو تعالى:
اِبرِيَن َعَلى َما َأَصابَػُهْم َواْلُمِقيِم }َوَبشِّْر اْلُمْخِبِتيَن، الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوالصَّ 

 الصَّبَلِة َوِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُػْنِفُقوَف{
ىذا فيو دليل على فضل الخشوع والتواضع والصبر على المصائب، وقد فسر المخبتين 

 بالمتواضعين .
 وقيل: الذين ال يظلموف وإذا ظلموا لم ينتصروا.

 قولو تعالى:
َها َصَواؼَّ فَِإَذا َوَجَبْت }َواْلُبْدَف َجَعلْ  ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَليػْ َناَىا َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللَِّو َلُكْم ِفيَها َخيػْ

َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتػَرَّ َكَذِلَك َسخَّْرنَاَىا َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف، َلنْ  اللََّو  يَػَناَؿ ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمنػْ



َىَداُكْم  ُلُحوُمَها َوالَ ِدَماُؤَىا َوَلِكْن يَػَنالُُو التػَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما
 َوَبشِّْر اْلُمْحِسِنيَن{.

نو: النزوؿ: قيل كانت الجاىلية إذا نحروا البدف لطخوا حيطاف الكعبة بدمائها، فأنزؿ اهلل سبحا
 }َلْن يَػَناَؿ اللََّو ُلُحوُمَها َوالَ ِدَماُؤَىا{ المعنى قولو تعالى:}َواْلُبْدَف َجَعْلَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللَِّو{

 في الكبلـ محذوؼ يتعلق بجعلنا، كأنو قاؿ: ونحر البدف من شعائر اهلل :عن القاضي.
لعظمها وسمنها، يقاؿ: بدف الرجل والبدف :ىي اإلبل، جمع بدنة سميت بذلك لبدانتها أي 

 يبدف بدانة وبدَّف إذا أسن، -بالضم-بالفتح يبدف بدناً إذا ضخم، وكذلك بدف
 قاؿ الشاعر:

 وكنت خلت الشيب والتبدينا
 

 وألهم مما يذىل القرينا
 

: ))إني قد بدَّنت فبل تبادروني بالركوع والسجود(( وأصل -عليو السبلـ-وفي الحديث عنو 
 اقة.البدنة للن

 قاؿ أسعد تبع:
 ونحرنا سبعين ألفاً من البدف
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 ترى الناس حولهن ركودا
 

 قاؿ في الكشاؼ: وصارت البدف في الشريعة متناولة للبقر واإلبل عند أبي حنيفة وأصحابو.
وفي الضياء: البدنة : الناقة أو البقرة، تنحر بمكة، سميت بذلك لسمنها، قاؿ: ويجوز أف تسما 

 نها؛ و ألنهم ال يسقوف منها إال الكبار الثني فما فوؽ.بذلك لس
 وقولو تعالى: }ِمْن َشَعائِِر اللَِّو{ أي من أعبلـ الشريعة التي شرع اهلل.

 وقيل: من عبلمات مناسك الحج، وأضاؼ الشعائر إلى اهلل تعظيماً لها.
ٌر{  وقولو تعالى: }َلُكْم ِفيَها َخيػْ
ِفيَها َمَناِفُع{ والنفع في الدنيا الصوؼ واللبن، والركوب, واللحم، قيل: ىذا كقولو تعالى: }َلُكْم 

 وفي اآلخرة الثواب، أراد بالخير في اآلخرة.



 قاؿ الحاكم: وىو الوجو؛ ألنو الغرض المطلوب.
 قاؿ جار اهلل: ومن شأف الحاج أف يحرص على شيء فيو خير ومنافع بشهادة اهلل.

دنانير فاشترى بها بدنة فقيل لو في ذلك، فقاؿ:  عن بعض السلف أنو لم يملك إال عشرة
ٌر{.  سمعت ربي يقوؿ: }َلُكْم ِفيَها َخيػْ

 وعن ابن عباس: دنيا وآخرة.
 وعن إبراىيم: من احتاج إلى ظهرىا ركب، ومن احتاج إلى لبنها شرب.

{ قراءة العامة صواؼَّ بتش َها َصَواؼَّ ديد الفاء جمع صافة، وقولو تعالى: }فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَليػْ
أي قائمات، قد صففن أيديهن وأرجلهن، وصواؼ غير متصرؼ، فلم يدخلو التنوين، وىو 

منتصب على الحاؿ وفي قراءة قتادة صوافن، ورواىا السخاوندي عن ابن مسعود، والصافن: 
الذي يقـو على ثبلث وينصب الرابعة على طرؼ سنبكو ألف البدنة تعقل إحدى يديها، وتقـو 

 لى ثبلثع
 قاؿ الشاعر:

 ألف الصفوف فما يزاؿ كأنو
 

 مما يقـو على الثبلث كسيرا
 

وعن ابن عمر أنو نحر بدنتو قائمة معقولة إحدى يديها، وقاؿ الصواؼ كما قاؿ اهلل سبحانو، 
وفي قراءة الحسن ,ومجاىد ,وزيد بن أسلم صوافي بالياء جمع صافية، والياء مفتوحة، والمعنى 

 .خوالص لوجو اهلل
 كقولو:  -بسكوف الياء-وبعضهم قرأ صواؼ 

 يا باري القوس برياً ليس تحسنها
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 ال تفسدنها واعط القوس باريها
 

وعن عمرو بن عبيد: صوافناً بالتنوين عوضاً من حرؼ اإلطبلؽ عند الوقف، والذكر أف يسمي 
 اهلل تعالى خبلؼ ما يفعلو المشركوف من تسمية األصناـ.

 : يقوؿ اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، اللهم منك وإليك.قاؿ جار اهلل



قيل: قولو اللهم منك أي عطاؤؾ، وقولو: أي تقريبًا، وقولو تعالى:}فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها{ يعني 
وقعت على األرض، من قولهم: وجب الحائط إذا وقع على األرض، ووجبت الشمس إذا 

 على األرض منحورة.غربت، والمعنى إذا سقطت 
{ األمر باألكل، اختلف فيو فقيل: ىو أمر  َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتػَرَّ وقولو تعالى:}َفُكُلوا ِمنػْ

 إباحة؛ ألف الجاىلية حرموا أكل القرباف.
 وقيل: كانت األمم المتقدمة تحرمو، وكانت تنزؿ نار من السماء ال دخاف لها وال لهب تحرقو.

 و إباحة لؤلكل؛ ألنو كاف يظن أنو ال يجوز كجزاء الصيد.وقيل: ى
 وقيل: فائدة اإلباحة أف يشترؾ الفقير والغني في أكل القرباف فيحصل تواضعاً هلل تعالى .

وأما القانع و المعتر : فعن ابن عباس أف القانع :الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده وال يسأؿ، 
 ف تطعمو.و المعتر :الذي يسأؿ ويعترض لك أ

 وعن الحسن وسعيد بن جبير: القانع الذي ال يسأؿ، و المعتر الذي يسأؿ.
 وقيل: القانع جارؾ الغني، و المعتر الذي يعتريك من الناس.

وروي أف نافع بن األزرؽ سأؿ ابن عباس عن ذلك فقاؿ: القانع الذي يقنع بما ُأعطي، و المعتر 
 الذي يعتري األبواب، أما سمعت قوؿ زىير:

 على مكثريهم حق من يعتريهم
 

 وعند المقلين السماحة والبذؿ
 

ومصدره قنوعاً فهو  -بفتح النوف فيهما-ومن قاؿ أف القانع السائل قاؿ: ىو من قنع يقنع 
 قانع، وعليو قوؿ الشاعر:
 لماؿ المرء يصلحو فيغني

 
 مفاقره أعف من القنوع
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 -بكسر النوف-لمتعفف عن المسألة جعلو من قنعأي السؤاؿ، ومن فسر القانع بأنو الراضي ا
 القنع بفتحها قناعة فهو قنع، وقرأ الحسن والمعتري، وقرأ أبو رجا: القنع وىو الراضي.

وقولو تعالى:}َكَذِلَك َسخَّْرنَاَىا َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف{ قيل: إف لفظ كذلك متصل بما قبلو، أي  



 حر.كذلك فافعلوا كما أمرتكم من الن
وقيل: إنو أوؿ الكبلـ، والمعنى كذلك سخرنا لكم البدف مع قوتها، فكانت منقادة لؤلخذ طيعة 

فتعقلوه بها، وتحبسونها صافة قوائمها، ثم تطعنوف في لبنها ولوال التسخير لم تطق ولم تكن 
بأعجز من بعض الوحوش الذي ىي أصغر منها جرمى، وجعلنا التسخير لتنتفعوا بها بالركوب 

 لحمل، والنتاج، والصوؼ، واللحموا
 }َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف{ أي لكي تشكروا.

وقولو تعالى: }َلْن يَػَناَؿ اللََّو ُلُحوُمَها َوالَ ِدَماُؤَىا{ إشارة إلى فعل الجاىلية من تلطيخ البيت 
 بالدـ.

 -بالياء المثناة من تحت-وقولو تعالى: }َوَلِكْن يَػَنالُُو التػَّْقَوى{ يعني إخبلص النية لو، قرئ يناؿ 
وقرئ األوؿ بالمثناة من تحت  -بالتاء المثناة من فوؽ-وكذا ولكن ينالو التقوى، وقرئ فيهما 

 والثاني من فوؽ.
وقولو تعالى:}َكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم{ كرر ذكر التسخير؛ ألف األوؿ 

 لتعظيم الشكر، ولهذا قاؿ: لتكبروا اهلل. إليجاب الشكر، والثاني
 قاؿ الحاكم: قيل: ىو أف يقوؿ اهلل أكبر على ما ىدانا، والحمد هلل على ما أببلنا وأوالنا.

وقولو تعالى: }َوَبشِّْر اْلُمْحِسِنيَن{ قيل: بشرىم بحب اهلل، لقولو تعالى:}َواللَُّو ُيِحبُّ 
 اْلُمْحِسِنيَن{.

 لفرض، وترؾ المعاصي.وقيل: المحسن من أدى ا
 األحكاـ المقتطفة من ىذه الجملة وىي مسائل:
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األولى: أف البدف يكوف ذبحها من معالم الدين، ولكن ما المراد من اآلية، فقيل: اإلىداء , 
والضحايا، وقيل: الضحايا، وقواه الحاكم؛ ألف ىذا مذكور بعد المناسك، ويحتمل أنو راجع 

و تعالى ذكر شعائر الحج أوالً بقولو: }ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق{ ثم بين إلى ىذا الحج؛ ألن
 تعالى أف البدف من الشعائر، وىذا فيو إجماؿ من وجوه، وبياف ذلك من جهة السنة.

الثانية: إباحة األكل من ىذه الشعائر المذكورة، فإف حمل على الضحية فذلك ظاىر، واألمر 
وفيو إشارة إلى أنو ال يجوز استيعاب أكلها؛ ألف من للتبعيض، وقد اختار اإلماـ يحيى لئلباحة، 

في أكل الجميع: أنو ال يجوز، وقاؿ في المسألة احتماالف، واختار أف األكل مستحب؛ ألنو 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أكل من ىديو، وقاؿ بعضهم: إنو واجب.



 يؤمر باألكل والصدقة معاً أو يخير؟ وقاؿ في النهاية: اختلف مذىب مالك ىل
 : إنو مباح.-من أ صحاب الشافعي -وقاؿ المسعودي 

 وقد قاؿ الحاكم: اآلية تدؿ على وجوب األكل والتصدؽ.
والثالثة: أنو يجوز إطعاـ الغني ,والفقير ,والهاشمي, وغيره؛ ألنو إذا جاز لنفسو جاز لغيره من 

اسق ,وكافر، وقد سابق أبو بردة بن نَِيار إلى إطعاـ غني, ووالد, وولد، وزوجة ,وىاشمي، وف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ضحيتو، وينبغي تخصيص السائل والمعترض؛ ألنو قد 

 فسر بهما القانع و المعتر، والتقدير فيما يأكل ويتصدؽ مختلف فيو.
، وحكي عن الشافعي قاؿ في الشرح: تحصيل المذىب أنو غير مقدر، وعليو دؿ كبلـ القاسم

وغيره أف المستحب أف يأكل الثلث ويتصدؽ بالثلث، ويدخر الثلث؛ ألف ذلك مروي عن 
 رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم .

َها  وقاؿ بعض أصحاب الشافعي : يتصدؽ بالنصف ويأكل النصف لقولو تعالى:}َفُكُلوا ِمنػْ
َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر{ ومن قاؿ يأكل ثلث اً تمسك بقولو تعالى:}َفُكُلوا ِمنػْ

{ وأىل الظاىر أوجبوا أف يجزئها أثبلثاً للحديث.  َواْلُمْعتػَرَّ
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وأما إذا حملت اآلية على أنو تعالى أراد لهذا الحج فاألمر لبلستحباب، وذلك في دـ اإلفراد، 
ألمر بالضحايا أمر ندب عندنا، والشافعي لقولو صلى وأما دـ التمتع والقراف فذلك واجب، وا

اهلل عليو وآلو وسلم: ))أمرت أف أضحي ولم تؤمروا(( ونحو ذلك، ويجوز أف يأكل عندنا من 
 -عليو السبلـ-أمر علياً  -عليو السبلـ-ىدي القراف والتمتع واإلفراد لعمـو اآلية، وألنو 
 حم وتحسى من المرؽ.يقطع من كل بدنة قطعة ويطبخها، فأكل من الل

 وقاؿ الشافعي: ال يأكل من دـ القراف والتمتع؛ ألنو واجب.
 وعن الشيخ عطية: ال يأكل من دـ التمتع؛ ألنو جبر فأشبو الفداء.

 وقاؿ دواد: ودـ القراف غير واجب.
ٌر{  الرابع تعلق بقولو تعالى:}َلُكْم ِفيَها َخيػْ

كوب، فأىل المذىب قالوا بعد مصيرىا ىدياً أو وقد فسر الخير بالثواب، وبالصوؼ واللبن والر 
أضحية ال ينتفع بشيء إال الركوب إف أحوج إليو، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اركبها 

بالمعروؼ إف أحوجت إليها(( وقيس اللبن على الركوب، والناصر والشافعي جوزا لو اللبن إف 
 تعالى:}َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى{. لم يضر بالولد، وكذا الصوؼ، لهذه اآلية، ولقولو



وأما الولد: فهو تابع لؤلـ في الهدي وفاقاً، وفي الضحية خبلؼ لمالك، وال يحمل عليها متاع 
وال يركب غيره، إال أف يرى رجبًل َفَدَحة المشي أو تنتج ] تذبح[ فيحمل عليها ولدىا، وىذا 

فعي ، وفي قولو الثاني يجوز وبعد الذبح ال يجوز بيع لحمها قوؿ أبي حنيفة وأحد قولي الشا
 وفاقاً.

 وأما الجلد :فظاىر المذىب منعو, واجبًة كانت الضحية بالنذر أو سنًة.
 وقاؿ الشيخ أبو جعفر: يمنع من بيعو إف كانت واجبة، ويكره إف لم تجب.

 إف باع بالدراىم تصدؽ بها.وقاؿ محمد: يبيعو بعين ينتفع بها في البيت كالغرباؿ ال الخل، ف
 وقاؿ عطاء: يجوز بيعو.

الخامسة: في الذكر الذي أمر اهلل تعالى بو، وقد استدؿ بذلك من يرى وجوب التسمية عند 
 الذبح، وىذا مذىبنا, و أبي حنيفة خبلفاً للشافعي فجعل ذلك مستحباً.
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 م يذكر اسم اهلل عليو{.حجتنا: الظواىر مثل ىذه اآلية، ومثل }وال تأكلوا مما ل
 وقاؿ الشافعي : ذلك إشارة إلى تحريم ذبائح الكفار؛ ألنهم يذكروف أصنامهم عند الذبح.

: ))رفع عن أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا -عليو السبلـ-وأما الناسي فخرج بقولو 
 عليو((.

سياً لم يحل لعمـو وقاؿ الشعبي ,وداود, وأبو ثور: إف التسمية شرط في الحل، ولو ترؾ نا
 اآلية، وقد تقدـ أنو يكبر.

قاؿ الحاكم في السفينة: سئل بعضهم ِلَم شرع التكبير وِلَم لم يقل الذابح بسم اهلل الرحمن 
 الرحيم؟ فقاؿ: ألنها أسماء رحمة، والذبح قطع أوداج.

َها{  السادسة: تعلق بقولو تعالى: }فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمنػْ
 د فسر الوجوب بالسقوط من النحر، وىذا في البدف؛ ألنها تنحر قائمة،وق

 وىل ىذا على طريق الشرط أـ ال؟
 فقاؿ مالك: إف ذلك شرط وأنو لو ذبح اإلبل لم يجز، وكذا إف نحر الغنم،

 -وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي  -والمذىب: انو إف نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز، وكره 
 : ))إذا انهرت الدـ وفريت األوداج فكل((-السبلـ عليو-لقولو 

: ))إذا ذبحتم فاحسنوا -عليو السبلـ-والمستحب أف يريحها بالموت قبل التقطيع، لقولو 
الذبح، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة(( وقد قاؿ جار اهلل في قولو تعالى:}فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها{ أي 



 وىي بقية أنفاسها.سقطت على األرض وسكنت تستأنسها 
السابعة: تعلق بقولو تعالى:}َوَلِكْن يَػَنالُُو التػَّْقَوى ِمْنُكْم{ وقد فسر ذلك باإلخبلص: وىو النية، 

وفي ذلك دليل على اشتراط النية في أجزاء الضحية، والهدي، وأنو لو ذبح من غير نية لم يكن 
ا حكى عن المؤيد باهلل في أحد قوليو متسنناً فيلـز أف لو ذبح الغاصب أف ال يكوف متسنناً، وم

 متأوؿ
 ويلـز أف لو ذبح بسكين مغصوب أف ال يجزي الهدي وال الضحية، كما قالو المؤيد باهلل.
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وقاؿ أبو طالب :تصح الضحية وىو قوؿ الفقهاء، لكن المؤيد باهلل يمنع من اإلجزاء ؛ بشرط 
، في اعتبار االبتداء، ولو قلنا باالنتهاء لم أف يعلم أف السكين مغصوبة، وىو جلي على أصلو

 يجز، ولو لم يعلم كما لو توضئ بماء للغير معتقدًا أنو لنفسو على قوؿ من اعتبر االنتهاء
 ولو أكره الذابح على ذبح األضحية كاف مثل الذبح بالمغصوب

يجوز وأبو طالب يفرؽ بين الذبح بالمغصوب وبين الصبلة في المغصوب من حيث أف الذبح 
االستثناء بو فيو، ومسائل الضحايا والهدايا متفرعة إلى ذكر سنها ومكانها وزمانها، وغير ذلك 

 مستنبطة من السنة الشريفة.
 قولو تعالى:

 }َأفَػَلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَػَتُكوَف َلُهْم قُػُلوٌب يَػْعِقُلوَف ِبَها َأْو آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِبَها{
ى مصارع األمم وآثارىم، فيعتبروا ويحذروا أف يصيبهم ما أصاب األمم إف لم المعنى :فينظروا إل

 يحذروا من أفعالهم.
 وثمرة ذلك:وجوب النظر

 قولو تعالى:
َلَك ِمْن َرُسوٍؿ َوالَ نَِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيطَاُف ِفي ُأْمِنيَِّتِو{.  }َوَما َأْرَسْلَنا قَػبػْ

نبي الذي لم ينزؿ عليو كتاب، وإنما أمر أف يدعو إلى شريعة من قبلو من الرسل قاؿ جار اهلل: ال
. 

 والرسوؿ :من معو معجزة وكتاب.
روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم سئل عن األنبياء فقاؿ: ))مائة ألف وأربعة وعشروف ألفاً(( 

 فقيل: كم الرسل من ىم؟ قاؿ: ))ثبلثمائة وثبلثة عشر جمَّاً غفيرًا((
 } والحاكم روى ىذا عن بعضهم وأنكره قاؿ: ألف اهلل تعالى قاؿ:}َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قَػْريٍَة ِمْن نَِبيٍّ



وقاؿ: }يَا َأيػَُّها النَِّبيُّ{و}يَا َأيػَُّها الرَُّسوُؿ{ خاطبو بهما، وإنما جاء باللفظين؛ ألف النبي من لو 
-د اإلطبلؽ ال يطلق إال على رسوؿ اهلل الرفعة والدرجة، والرسوؿ من أرسلو اهلل تعالى، وعن

 .-عليو السبلـ
 وقيل: الرسوؿ من أرسل إليو، والنبي: من أُْلِهَم، أو ُأِري في المناـ.
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 وقولو تعالى:}ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيطَاُف ِفي ُأْمِنيَِّتِو{
 قيل: تمنى بمعنى قرأ ولهذا قاؿ الشاعر:

 أوؿ ليلوِ  تمنى كتاب اهلل
 

 تمنى داود الزبور على رسل
 

 وقاؿ آخر:
 تمنى كتاب اهلل أوؿ ليلوِ 

 
 وآخره القا حماـ المقادرِ 

 
 وقيل: تمنى أي أحب وأراد .والمعنى :تمنى سرعة الوحي أو تمنى الدنيا بوسوسة الشيطاف.

 وقيل: تمنى أف ال ينزؿ عليو ما يكرىو قومو محبة إلقبالهم ودخولهم في اإلسبلـ.
 وقولو:}َأْلَقى الشَّْيطَاُف ِفي ُأْمِنيَِّتِو{

حتى تختلف عليو التبلوة فيبدؿ لفظة بلفظة، وقيل: إذا أراد شيئاً يتقرب بو إلى اهلل تعالى 
 وسوس إليو الشيطاف بما يشغلو فيذىبو اهلل.

 وثمرة ذلك:
انو وقاؿ: أنت أف َسْبق اللساف ال حكم لو؛ فلو أراد أف يقوؿ المرأتو أنت طاِمٌث فسبقو لس

طالق، وما أشبو ذلك، فإنو ال حكم لو اللهم إال أف يسبق شيء على لسانو من كبلـ الناس في 
 : ))إف صبلتنا ال يصلح فيها شيء من كبلـ الناس((-عليو السبلـ-الصبلة، فإنو يفسدىا لقولو 

ى، وىذا ويأتي في ذلك خبلؼ من قاؿ: كبلـ الجاىل والساىي والناسي ال يفسد أوالً وأخر 
 أحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي .



وتدؿ اآلية على أف حديث النفس ال حكم لو، وعليو الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))عفي عن أمتي ما حدثت بو نفوسها(( ويدؿ على جواز السهو والغفلة على األنبياء واألئمة.

 األنبياء بتة.قاؿ الحاكم: أما في أداء الشريعة فبل يجوز على 
 قيل: الممنوع ال يستمر عليو.

 وأما أنو ينسي ويذكر: فذلك جائز.
: ))إنما َأْنَسا أو أَُنسَّا -عليو السبلـ-جعل الرباعية خمساً، وقاؿ  -عليو السبلـ -ومن ىذا أنو 

 ألبين ((.
 قولو تعالى:

ْرزُقَػنػَُّهُم اللَُّو ِرْزقاً َحَسنًا{.}َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو ُثمَّ قُِتُلوا َأْو َما  ُتوا لَيػَ
 ثمرة ذلك:
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بياف فضل الهجرة لذلك خصها تعالى بالذكر؛ ال من قتل مهاجرًا؛ ولذلك جعل اهلل تعالى 
 الموعد لهم جميعاً من مات ومن قتل لما جمعتهم المهاجرة.

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : وروي أف طوائف من أصحاب رسوؿ -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
قالوا: يا نبي اهلل ىؤالء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاىم اهلل من الخير، ونحن نجاىد معك كما 

 جاىدوا فما لنا إف متنا معك؟ فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية.
 قولو تعالى:

 لََينُصَرنَُّو اللَُّو ِإفَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفوٌر{. }َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِو ُثمَّ بُِغَي َعَلْيوِ 
النزوؿ: قيل: نزلت في قـو من المشركين لقوا جماعة من المسلمين في األشهر الحـر 

 فقاتلوىم فنهاىم المسلموف عن ذلك فأبوا فنصروا عليهم.
رضي اهلل -مزةوقيل: إنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما مثل المشركوف بقتلى أحد، ومنهم ح

 نزلت فعاقب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعض المشركين بما مثلوا بو. -عنو
 ولآلية ثمرات :

منها :أف في ذلك داللة على المجازاة بكل عدواف، وأف للمعتدى عليو أف يفعل بالباغي كما 
فعل بو، فما خرج فلدليل خاص فيدخل في ىذا أف من قوتل في األشهر الحـر جاز لو أف 

قاتل، ومن قتل جاز للولي القصاص ,ومن منع من وطنو أو من المسجد جاز أف يجازي بمثل ي
 ذلك؛ كما فعل المشركوف عاـ الحديبية من منع المسلمين،



ويدخل في ىذا المثلة أف الملطـو لو أف يفعل كما فعل البلطم لكنها خارجة بما روي أنو صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم نهى عن المثلة.

كرت مسألة اختلف فيها: وىي إذا قطع يده فسرت إلى النفس ,أو قتلو بالنار فمذىبنا ما وقد ذ 
صححو أبوطالب، وىو قوؿ أبي حنيفة وأصحابو أف ولي المقتوؿ ال يفعل كما فعل القاتل، 

ولكنو يقتلو بالسيف لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال قود إال بالسيف(( , وروي: ))ال قود 
 دة((.إال بحدي

 وقاؿ س: لو أف يفعل كما فعل، وذكره ط في موضع وىو داخل في عمـو ىذه اآلية.
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قلنا: النهي عن المثلة أخرجو، وال خبلؼ أنو إذا قتلو بالسم، ونحوه من المعاصي أنو ال يقتص 
ثل بمثلو، وتسمية االبتداء بأنو عقوبة من باب تسمية السبب بالمسبب ألجل المبلبسة، وىو م

قولهم: الجزاء بالجزاء، فهذه مسألة، ومسألة ثانية وىي إذا كاف لرجل على غيره حق وامتنع من 
أف ذلك ال  -عليو السبلـ-تسليمو ىل لصاحب الحق أف يأخذ بدؿ حقو؟ فمذىب الهادي 

يجوز إال بأمر الحاكم، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن 
خانك(( وأجاز ذلك المؤيد باهلل وح من الجنس لهذه اآلية، ولقولو تعالى: }فَاْعَتُدوا َعَلْيِو  من

 ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{.
وقاؿ المنصور باهلل وس: يجوز من الجنس، وغيره لقولو تعالى في سورة الشورى: }َوَجَزاُء َسيَّْئٍة 

ُلَها{ والعقاب من غير ج  ( .1نس السيئة )َسيَّْئٌة ِمثػْ
( ، ورجح عدـ 2المسألة الثالثة: وىي المسألة فيمن ابتدأ بالسب ىل لو أف يرد؟ قد تقدمت )

 الجواز، فهذا ما يتعلق بقولو تعالى:}ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِو{.
وب، ومن وأما قولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفوٌر{ فقد استدؿ بهذا على أف العفو عن الجناية مند

ترؾ المندوب فبل حرج عليو وإف فوت فضيلة على نفسو، فإف اهلل تعالى يعفو ذلك التقصير 
 ويغفره،

__________ 
( ػ والمذىب األوؿ إف تعددت المحاكمة جاز مطلقاً واختاره اإلماـ يحيى في البحر وقولو 1)

 ور باهلل تمت .جماعة من المشايخ . وجواز مطلقاً إف تعددت المحاكمة على مذىب المنص
( ػ لعلو يريد في قولو تعالى في آخر سورة يونس } ربنا اطمس على أموالهم {وتقدـ أيضاً في 2)

قولو تعالى في سورة النساء }ال يحب اهلل الجهر بالسوء من القوؿ إالَّ من ظلم { اآلية وقد 



منوا ال ترفعوا بسط القوؿ فيها ويأتي في سورة الحجرات في قولو تعالى } يا أيها الذين آ
أصواتكم فوؽ صوت النبي { أجاز على الحوار بأمره لحساف بن ثابت حيث عبل وفد بني تميم 

 وعلى الهجاء تمت .
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وإنما قلنا إف العفو مندوب ؛لهذه اآلية؛ ألف اهلل سبحانو لما ذكر نصرتو للمجازي لمن بغى 
وإف فرط في األفضل واألحمد، وقد صرح  عليو عقبو بأف مجازاتو يعفو اهلل عنها، ويغفر لها

بالمشار إليو ىنا بقولو تعالى: }َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَِّو{ وبقولو تعالى:}َوَأْف تَػْعُفوا 
 وِر{.َأقْػَرُب ِللتػَّْقَوى{ وبقولو تعالى في سورة الشورى: }َوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ األُمُ 

قاؿ جار اهلل: ويحتمل أنو دؿ بذكر العفو والغفراف على أنو قادر على العقوبة والنصر لذلك 
عقبو بقولو تعالى: }َذِلَك بَِأفَّ اللََّو يُوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر{ والعفو من المحو أي يمحوا آثار 

 الذنوب والغفور بستر أنواع الغيوب.
 قولو تعالى:

ٍة َجَعْلَنا َمنَسكاً ُىْم نَاِسُكوُه َفبلَ يُػَناِزُعنََّك ِفي اأَلْمِر َوادُْع ِإَلى رَبَّْك ِإنََّك َلَعَلى ُىدًى }ِلُكلّْ ُأمَّ 
 ُمْسَتِقيٍم، َوِإْف َجاَدُلوَؾ فَػُقِل اللَُّو َأْعَلُم ِبَما تَػْعَمُلوَف{.

الوا للمسلمين: ما بالكم النزوؿ: قيل إف بديل بن ورقاء، وبشر بن سفياف الخزاعيين وغيرىما ق
، والمعنى إنا جعلنا لكل أمة شريعة كما -يعنوف الميتة-تأكلوف ما قتلتم وال تأكلوف ما قتل اهلل

 جعلنا لك وألمتك فليس ذلك ببديع: عن أبي علي وأبي مسلم.
 وقيل: أراد بالمنسك موضع العبادة، وقيل: العقل :عن ابن عباس.

 بمنى وغيرىا. وقيل: متعبداً في إراقة الدماء
 وقولو تعالى :} فبل ينازعنك في األمر {

 قيل :النهي لهم عن المنازعة .وقيل :لو ؛ألف المنازعة تكوف بين اثنين
 وقولو تعالى: } ادع إلى ربَك{

 :يعني إلى الدين الذي أنت عليو وال تمنعنك المنازعة منو .
ُم ِبَما تَػْعَمُلوَف{ يعني وإف جادلوؾ فقل اهلل أعلم بما وقولو تعالى: }َوِإْف َجاَدُلوَؾ فَػُقِل اللَُّو َأْعلَ 

تعلموف، يعني وإف جادلوؾ على سبيل المرا والتعنت كما يفعلو السفهاء فبل تجادلهم على ىذا 
 الوجو فقل اهلل أعلم بما تعملوف.
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 ثمرات اآلية أحكاـ:
بو الشارع فيلـز العامي قبوؿ قوؿ  األوؿ: النهي عن الجداؿ بالباطل، ولزـو االمتثاؿ بما جاء

 العالم؛ ألنو الناقل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وال ينازعو بالجداؿ.
الثاني: أف المجادؿ المتعنت ال يجازي، وإنما يجاب بما يحسن وبما فيو لين، وقد جعل اهلل 

كل متعنت، وقد ذكر بعض   تعالى ىذا اللفظ، وىو اهلل أعلم من اآلداب الحسنة التي يجاب بها
علماء السنة أنو ال يجادؿ المتعنت وال المتطاوؿ الذي يطلب التفاخر؛ ألنك تكوف مسبباً على 

 فعل القبيح.
الثالث: لزـو األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وإف استغرب ونفرت عنو النفوس، واستنكرتو 

 الطبائع.
 قولو تعالى:

َر َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف، َوَجاِىُدوا ِفي }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنو  ا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْػَعُلوا اْلَخيػْ
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ُىوَ   َسمَّاُكُم اللَِّو َحقَّ ِجَهاِدِه ُىَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ

ميَن ِمْن قَػْبُل َوِفي َىَذا لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فَأَِقيُموا اْلُمْسلِ 
 الصَّبَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّو ُىَو َمْوالَُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيُر{

 أمر وخبر، فاألمر تضمن تسعة أشياء:وىذه الجملة قد انطوت على 
 األوؿ: قولو تعالى: }ارَْكُعوا{.

 والثاني: قولو تعالى:}َواْسُجُدوا{.
وقد اختلف ما أريد بذلك، فقيل: أراد ركوع الصبلة وسجودىا؛ ألف الناس أوؿ ما أسلموا كانوا 

 يركعوف ببل سجود، ويسجدوف ببل ركوع، فأمروا أف تكوف صبلتهم بركوع وسجود.
 (1وفي الغزنوي )

__________ 
 ( ػ1)

 324ص:  20سير أعبلـ النببلء ج: 
 

الغزنوي الواعظ المحسن الشهير أبو الحسن علي بن الحسين الغزنوي سمع بغزنة الصحيح من 
حمزة القايني بسماعو من سعيد العيار وسمع ببغداد من أبي سعد الطيوري وغيره وسمع ولده 

ن الكروخي قاؿ ابن الجوزي كاف مليح اإليراد لطيف المعمر أحمد جامع أبي عيسى م
الحركات بنت لو زوجة الخليفة رباطا وصار لو جاه عظيم لميل العجم كاف السلطاف يزوره 

واألمراء وكثرت عنده المحتشموف واستبعد طوائف بنوالو وعطائو كاف محفوظو قليبل فحدثني 



 جماعة من القراء أنو كاف يعين لهم ما
يقوؿ حزمة حزف خير من أعداؿ أعماؿ وقاؿ السمعاني سمعتو يقوؿ رب واجد  رؤونو سمعتو

طالب وقاؿ ابن الجوزي كاف يميل إلى التشيع ولما مات السلطاف أىين وكانت بيده قرية 
فأخذت وطولب بغلها وحبس ثم أخرج ومنع من الوعظ ألنو كاف ال يعظم الخبلفة كما ينبغي 

 حدى وخمسين وخمس مئةثم ذاؽ ذال مات في المحـر سنة إ
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عن ابن عباس: كانت صبلتهم ببل ركوع وال سجود، وقد استدؿ أبوحنيفة بكونو تعالى جمع بين 
الركوع والسجود على أنو أريد بذلك ركوع الصبلة وسجودىا ال سجود التبلوة لكونو جمع بين 

في الحج سجود تبلوة إال الركوع والسجود فقاؿ: ال سجود للتبلوة في ىذا الموضع، وأف ليس 
 األولى عند قولو تعالى:}َأَلْم تَػَرى َأفَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض{.

 وقاؿ الشافعي المراد ىنا سجود التبلوة، واحتج بما رواه عقبة بن عامر الجهني.
نعم، إف لم تسجدىما فبل تقرأىما(( قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل في سورة الحج سجدتاف؟ قاؿ: ))

فيكوف األمر لبلستحباب كسائر سجود التبلوة، وعندنا والشافعي ألنو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم ترؾ السجود في المدينة في المفصل.

 الثالث: قولو تعالى: }َواْعُبُدوا رَبَُّكْم{
كالصياـ والحج والجهاد ثم تمم   قاؿ جار اهلل :أمر بالعبادة التي ىي الصبلة ثم بالعبادة غيرىا

َر{.  بالحث على سائر الخيرات بقولو تعالى}َوافْػَعُلوا اْلَخيػْ
 وقيل : قولو تعالى :}َواْعُبُدوا رَبَُّكْم{

 أي اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجو اهلل، فيكوف أمر باإلخبلص.
َر{ صلة الرحم ومكاـر األخبل ؽ، وفي ىذه اآلية داللة وعن ابن عباس في قولو: }َوافْػَعُلوا اْلَخيػْ

 على أف للذكر حاالً ليس لغيره، ومن ثم بدأ بالصبلة، ثم بالعبادة غير الصبلة.
َر{ الزكاة: وىذا األمر الرابع. َعُلوا اْلَخيػْ  وقيل: أراد بقولو:}َوافػْ

 وقولو تعالى:}َوَجاِىُدوا ِفي اللَِّو َحقَّ ِجَهاِدِه{
ىو بالسيف وبالحجة، وجهاد النفس بردىا عن الهوى، ىذا الخامس: أمر تعالى بجهاد الكفار و 

 وىو الجهاد األكبر.
قاؿ جار اهلل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو رجع عن بعض غزواتو فقاؿ: رجعنا من 

 الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر.



 .وفي الغز نوي عن ابن عباس: أف ال تخاؼ في اهلل لومة الئم، وعنو جهاد المشركين
 وعن الحسن: بر الوالدين.
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 وعن السدي والضحاؾ: بأف يطاع فبل يعصى ويذكر فبل ينسى، ويشكر فبل يكفر.
 وعن الباقر: كلمة حق عند أمير جائر.
 وعن عبد اهلل بن المبارؾ: قهر الهوى.

 وقولو تعالى: }ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم{
بيكم إبراىيم فيكوف نصبو بفعل محذوؼ وىو اتبعوا، ىذا أمر سادس:والمعنى: اتبعوا ملة أ

 وتوقف على ما قبلو.
وقيل: إنو منتصب بنزع الخافض وتقديره: وسع عليكم مثل ] بملة[ أبيكم إبراىيم، وىذا عن 
 الفراء فيتصل بما قبلو، أو يقدر حذؼ مضاؼ، تقديره، وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراىيم.

ا الصَّبَلَة{ سابع، }َوآُتوا الزََّكاَة{ ثامن }َواْعَتِصُموا بِاللَِّو{ تاسع، والمعنى وقولو تعالى: }فَأَِقيُمو 
 باالعتصاـ :االمتناع.

قيل: أراد بدين اهلل، وقيل: أراد بالتوكل على اهلل، وقد أفادت اآلية عن األحكاـ ما أمر بو 
 تعالى.

 وقولو: }َوَجاِىُدوا ِفي اللَِّو{
 و.أي في ذات اهلل ومن أجل

 وقولو:}َحقَّ ِجَهاِدِه{
أصلو جهاداً حقاً، مثل عالم حقاً وجداً : أصلو ىو حٌق عالٌم، وجٌد عالٌم، وأضاؼ إلى اهلل 

 تعالى، وكاف أصلو حق الجهاد لما كاف الجهاد مختصاً باهلل تعالى.
وا اللََّو َما قاؿ الحاكم: وقوؿ من قاؿ: قولو تعالى: }َحقَّ ِجَهاِدِه{ منسوخ بقولو تعالى:}َواتػَّقُ 

 اْسَتَطْعُتْم{ : ليس من شيء؛ ألف التكليف ال يتوجو إال بشرط الطاقة.
 وأما االجتباء المذكور في اآلية بقولو تعالى: }ُىَو اْجَتَباُكْم{: أي اختاركم لدينو وجهاد أعدائو.

 وقيل:} لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس{.
يِن ِمْن َحَرٍج{وقولو تعالى: }َوَما َجَعَل َعلَ   ْيُكْم ِفي الدّْ

مثل قولو في سورة البقرة: }يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ وفي ذلك دليل على 



جواز التيمم لمن خشي المضرة، ونحو ذلك قولو تعالى: }ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم{ دليل على جواز 
 و قاؿ رجل لغيره: يابن فبلف يريد الجد لم يكن قاذفاً.تسمية الجد أباً، فل
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وقولو تعالى: }ُىَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلميَن{ قيل: المعنى أف اهلل سماكم المسلمين، وىذا ىو 
 الظاىر.

 وقيل: إبراىيم سماكم، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلو وسلم تسليمًا.
 

 سورة ) المؤمنوف (
 من الرحيمبسم اهلل الرح

 قولو تعالى:
ِذيَن }َقْد َأفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوَف، الَِّذيَن ُىْم ِفي َصبلَتِِهْم َخاِشُعوَف، َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَف، َوالَّ 

َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم فَِإنػَُّهْم ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَف، َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَف، ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو 
ُر َمُلوِميَن، َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك فَأُْولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَف، َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدىِ  ْم رَاُعوَف، َغيػْ

 {.َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظوَف، ُأْولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُوفَ 
 ثمرات ىذه الجملة الكريمة أحكاـ:

األوؿ: استحباب الخشوع في الصبلة، ومنو ما يجب ألف الخشوع والخضوع متقارب، وىو 
 يكوف :بالقلب والجوارح.

فبالقلب :أف يقصد اهلل تعالى بالعبادة فهذا يجب ويستحب تفريغ القلب، واستشعار الخوؼ، 
 وأال يخطر ببالو سوى العبادة هلل.

 الجوارح :فالسكوف والطمأنينة، وترؾ اإللتفات، وأال يعبث بلحيتو.وأما ب
( 1قاؿ جار اهلل: ويبق في كف الثوب، والتمطي والتثاؤب والتغميض، وتغطية الفم، والفرقعة )

والتشبيك، وتقليب الحصى واالختصار، يعني وضع اليد على الخاصرة وفي الحديث نهي عن 
 التخاصر في الصبلة.

 ضع يده على الخاصرة، وقيل: على مخصرتو وىي العصا.قيل: ىو أف ي
وقيل: أف يختصر بعض السورة، وقيل: أف ال يتم األركاف والسدؿ، وىذا باب قد وسع فيو 

 العلماء وأفردوا للخشوع في الصبلة أبواباً، وجمعوا فيها آثاراً وحكايات الصالحين.
__________ 



الفرقعة : غمز األصابع حتى يسمع لها صوت وفي ( ػ بالفاء بعدىا راء ثم قاؼ ثم عين . 1)
 النهاية مثلو وسيأتي ذكر الفرقعة في العنكبوت في قولو تعالى}{.
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وروى الحاكم في السفينة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ركعتاف خفيفتاف في تفكر خير من 
ي الفضل كما بين السماء قياـ ليلو والقلب ساٍه، وأف القـو يكونوف في صبلتهم وبينهم ف

 واألرض(( فتفرع من ىذا أنو ينبغي أف يقدـ الخاشع في اإلمامة على غيره.
وروي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يصلي رافعاً بصره إلى السماء، فلما نزلت ىذه اآلية 

 رمى ببصره نحو مسجده.
 وىهنا ألفاظ نذكر ما قيل فيها:

 وه غير مفسد، وىذا مروي عن الصادؽ والكرخي.أما التغميض: فالمذىب أنو مكر 
 وقاؿ المنصور باهلل: إذا غمض في أكثر الصبلة بطلت في قوؿ.

( ، وفي الحديث 1وأما السدؿ :فهو أف يجعل الثوب على الرأس والكتفين، ويرسل أطرافو )
 نهي عن السدؿ في الصبلة، ىكذا في الضياء

ؿ، وىو قوؿ مالك وكرىو أبو حنيفة ,و الشافعي ، قاؿ: ال بأس بالسد -عليو السبلـ-والقاسم 
رأى قوماً يسدلوف في الصبلة فقاؿ: كأنهم اليهود  -عليو السبلـ-قالوا:إنو يكره؛ ألف علياً 

 ( أي من مدارسهم.2يخرجوف من فهورىم )
 وأما وضع اليمين على اليسار، فهذه مسألة خبلؼ بين العلماء:

 البيت أنو غير مشروع. فقاؿ المؤيد باهلل: مذىب عامة أىل
 وقاؿ أبو طالب : ويفسد إذا طاؿ؛ ألنو فعل كثير.

وقاؿ أبو حنيفة ,والشافعي ، ورواية للقاسم : إنو مشروع، ورووا أخباراً عنو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ففي حديث أبي ىريرة أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر بأخذ الكف تحت السرة، وفي 

 أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يضع اليمين على اليسار تحت صدره. حديث وائل بن حجر
 وأجاب أىل المذىب :بأف في ىذا تعارضاً.

 وقاؿ مالك: ال يضع إال في النافلة إذا طالت.
__________ 

( ػ وقيل ىو أف يلتحف بثوب ويدخل يده من داخل ويركع ويسجد كذلك وكانت اليهود 1)



 تفعلو تمت
 -بضم الفاء -( ػ جمع فهر2)
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ووجَّو سبَب الخبلؼ في النهاية بأف قاؿ: من أثبت الوضع تعلق بما ورد، ومن نفاه قاؿ: قد 
رويت آثار ثابتة في صفة صبلتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم ينقل فيها الوضع, والزيادة 

 المروية غير مناسبة ألفعاؿ الصبلة.
 من باب االستعانة فأجاز ذلك في النفل.وقاؿ مالك: ليست مناسبة، وإنما ىي 

قاؿ صاحب النهاية: الذي يظهر من أمرىا أنها ىيئة تقتضي الخشوع وىو األولى في الصبلة، 
 وىذا ترجيح لثبوت ذلك.

 قاؿ في الشرح: ويكره أف يصلي عاقصاً شعره، وأف يفترش ذراعيو.
 {وقولو تعالى:}َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوفَ 

 قيل: ىو اإلعراض عن المعاصي: عن الحسن ,وأبي علي، وأبي مسلم.
 وقيل: الحلف الكاذب،: عن ابن عباس.
 وقيل: الشتم: عن مقاتل. وقيل: الباطل.

وما توجب المروءة  -كاللعب والهزؿ  -وقاؿ جار اهلل: اللغو ما ال يعنيك أمره من قوؿ أو فعل
 تركو، تمَّ كبلمو.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من حسن إسبلـ المرء تركو ما ال  وقد جاء في الحديث عنو
 يعنيو((.

وقولو تعالى:}َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَف{ قيل: في فاعلوف داللة على المداومة، والمعنى الظاىر 
 :أف المراد الزكاة المفروضة.

داللة اآلية على الزكاة مجملة، وقيل: أراد بالزكاة كل فعل محمود، ومنو اشتقت الزكاة، ولكن 
 وبيانها من جهة السنة الشريفة.

 وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَف، ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم{
 في معنى ذلك وجوه:

 األوؿ: أف المراد بقولو إال على أزواجهم: أي إالَّ عن, أو إالَّ من؛ ألف الحروؼ تعاقب.
 ف المعنى ال يحلوف اإلزار إال على أزواجهم، أو يبلموف إالَّ على أزواجهم.الثاني: أ

 قيل: عنى بذلك فروج الرجاؿ خاصة، بدليل ما بعده.



 وقيل: أراد فروج النساء والرجاؿ.
 وثمرة ذلك:
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لزـو حفظ الفرج من الزنى واللمس والبصر إالَّ من الزوجة واألمة يخرج من ذلك النظر 
: ))عند -عليو السبلـ-جة والختاف، واللمس لهما لورود األمر بالختاف، ولقولو للمعال

 الضرورات تباح المحظورات((.
 وقولو تعالى: } إال على أزواجهم{

ىذه إباحة مطلقة ويخرج من ىذا ما عرؼ تحريمو من الزوجة :وىو حاؿ حيضها وإحرامها 
 وكذا حاؿ تزويج األمة، وظهارىا وصيامها الفرض؛ ألنو غير مراد للعلم بو ،

وعمـو اآلية جواز االستمتاع من الزوجة واألمة في أي مكاف يكن خرج تحريم األدبار بالسنة 
الشريفة نحو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تأتوا النساء في أدبارىن(( والرواية عن 

 مالك, وابن عمر في جواز ذلك :قد أنكرت.
اإلمامية في جواز إتياف اإلماء في األدبار خارجة من أقواؿ  وقيل: إنها كذب والرواية عن

 العلماء.
قاؿ في االنتصار: ويجوز االستمتاع فيما بين األليتين، وحلقة الدبر من غير إيبلج؛ ألف ذلك 

 ليس بموضع األذى، وىل يدخل في ىذه اإلباحة جواز المتعة وتحريمها؟
مها؛ ألف المنكوحة بنكاح المتعة من جملة قلنا: قاؿ الزمخشري: ال تدؿ اآلية على تحري

 األزواج إذا صح النكاح.
وقاؿ الحاكم: في اآلية داللة على تحريم المتعة، وقد استدلت عائشة بها على التحريم؛ ألنو ال 

ملك وال عقد نكاح، بدليل عدـ الموارثة، ويدخل في التحريم وطء الجارية المشتركة، وأمة 
 وطء األمة الكتابية، وقد قاؿ بذلك أبو حنيفة ,والشافعي ،االبن، وعمـو اآلية جواز 

ومذىبنا تحريمو لقولو تعالى في سورة البقرة: }َوالَ تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ{ والنكاح في 
حق اإلماء يستعمل في مجازه وىو الوطء عندنا، ولقولو تعالى في سورة النساء: }ِمْن فَػتَػَياِتُكُم 

 ْؤِمَناِت{اْلمُ 
وجوز أبو حنيفة : نكاح األمة الكافرة إذا كانت ذمية، كما جوز ذلك في الحرة، ومنعو مالك 

 ,والشافعي .
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-ولو كاف لو أمتاف أختاف حـر الجمع بينهما في الوطء عند الجمهور، وىو مروي عن علي 
ْجَمُعوا بَػْيَن اأُلْختَػْيِن{ وخرج ؛ ألف ذلك خارج من العمـو لقولو تعالى: }َوَأْف تَ -عليو السبلـ

الجمع في الملك باإلجماع، وقسنا على تحريم الجمع بين األمة وبنتها، وجوز ذلك عثماف 
لعمـو اآلية. ويدخل في التحريم لو تزوج امرأة وملك أختها تحريم وطء المملوكة، فلو عصى 

 وفعل انفسخ نكاح الزوجة؛ ألف ما منع االبتداء منع االستمرار.
قاؿ سيدنا: وىذا ما يقضي بو النظر، وال أعرؼ فيو نصاً، فلو لمس األمة لشهوة أو نظر بشهوة 

 وأختها زوجة لو ىل ينفسخ نكاح الزوجة؛ ألف ذلك يمنع من ابتداء نكاحها ؟
 ( ومن لم يستقر ملكو كالمكاتب, والوارث للتركة المستغرقة لم يحل لو الوطء.1)

 قولو تعالى: }أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم{ إتياف المملوؾ في دبره ؟إف قيل: بماذا خرج من عمـو 
 قلنا: لوجوه ثبلثة:

 األوؿ: أف ذلك إذا خرج من الزوجة والمملوكة فكذا من العبد.
 الثاني: اإلجماع فإف إباحة ذلك لم تعرؼ من أحٍد من السلف والخلف.

عليو وآلو وسلم: ))إذا أتى رجل رجبًل  الثالث: عمـو ما ورد من األخبار نحو قولو صلى اهلل
فهما زانياف(( وكما أف البهيمة خارجة بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لعن اهلل ناكح 

البهيمة(( فكذلك الغبلـ، فقد قاؿ جار اهلل إنما قاؿ:}َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم{ ولم يقل )َمْن( 
 ء ما يجري مجرى العقبلء وىم اإلناث.ملكت أيمانهم؛ ألنو أريد أف ِمْن جنس العقبل

 وقولو تعالى:}َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك فَأُْولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَف{
يؤخذ من ذلك أنو يحـر التلذذ واستخراج المني باليد وغيرىا، من حجر يحك ذكره فيها، 

 الناكح كفو((. ونحو ذلك، وقد جاء في الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لعن اهلل
 قاؿ في االنتصار: وىذا قوؿ أئمة العترة ,واألفاضل من الصحابة ,والتابعين.

 وعن أحمد بن حنبل، وعمرو بن دينار: أنهما جوزاه ورخصا في فعلو.
__________ 

 ( ػ بياض في األصل تمت .1)
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 اُعوَف{وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِىْم رَ 
قاؿ الحاكم: يدخل في ذلك أمانات اهلل من العبادات، وأمانات العباد كالودائع والعواري، 



والشرؾ والمضاربات، والبياعات والشهادات، يقاؿ: وكذا يدخل حفظ األسرار والنصيحة من 
 : ))المجالس باألمانات، والمستشار مؤتمن((-عليو السبلـ-المستشار، وقد ورد عنو 

على وجوب التعهد للودائع ونحوىا، وحفظها بما أمكن من تعهد ما يأكلو الدود  وىذا يدؿ
بنشر الثياب، وما يأكلو السوس بحفظو بالدفن، والتشريق والبيع، لما يخشى فساده، وذبح ما 

خشي تلفو من الحيواف، وإنفاؽ ما يحتاج إلى اإلنفاؽ، وثبوت الوالية لصاحب األمانة؛ ألف 
والمتعهد للمصالح من رعاة الماشية، ولكن ىذه األشياء إف لم يوجد أخص الراعي ىو الحافظ 

 منو وىو المالك بأف ال يكوف حاضرًا.
وقولو تعالى:}َوَعْهِدِىْم{ قاؿ الحاكم: يدخل في ذلك ثبلثة أشياء: أوامر اهلل تعالى، والنذور، 

، وإذا رأى نقض العهد والعقود بين الناس، وإذا جاء بالعهد على طريق اليمين كاف ذلك يميناً 
 أقرب إلى اهلل، كاف كما إذا رأى الحنث أقرب حيث حلف باهلل تعالى.

 وقولو تعالى:}َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظوَف{
 كرر اهلل تعالى ذكر الصبلة.

 قيل: ألجل تفخيم شأنها، وقيل: ىما أمراف مختلفاف.
 األوؿ: أمر بالخشوع فيها.

 : أمر بأف ال يضيع ويحافظ على أوقاتها.والثاني
 وعن أبي مسلم: األوؿ لجميع الصلوات أمر اهلل تعالى بالخشوع فيها.

والثاني: للفرائض، ويتفرع على ىذا أنو يجوز للمصلي إذا كثر شكو أف يحط الركعات على 
و، لكن األرض أو يعدىا بالحصى، أو يعد الذي نص عليو الهادي في األحكاـ، وكذلك ما أشبه

والقاسم والمنصور باهلل يجوز ذلك، ولو بفعل كثير؛ ألنو من  -عليو السبلـ-إطبلؽ الهادي 
 المحافظة، وقد أمر اهلل تعالى بها.

وقاؿ القاضي, زيد والشيخ أبو جعفر: الكثير مفسد قياساً على األكل والشرب فإنو يفسد 
 باإلجماع.
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 بالعطش واألكل لم يفسد، ولقولو صلى اهلل عليو وآلو قاؿ السيد يحيى: إال أف يكوف مبتبل
 وسلم: ))اسكنوا في الصبلة(( والفعل الكثير بنى في السكوف.

 قولو تعالى: }ُثمَّ َأنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر{
احتج أبو حنيفة: بهذا على أف من غصب بيضة فأفرخت عنده بالحضن منو أنو يضمن البيضة 



محتملة ؛ ألنو يقاؿ: ولو كاف ذلك خلقاً آخر فمن أين أخذت أف  وال يرد الفرخ، والداللة
 الغاصب يملكو،

 وىذه المسألة اختلف فيها العلماء.
قاؿ الهادي, وأبو حنيفة, ومالك: إذا فعل الغاصب بالمغصوب ما يزيل اسمو ومعظم 
,أو نحو  منافعو:كأف يطحن الحنطة، أو يخبز الدقيق ,أو يبذر بالحب، أو يصير البيضة فراخاً 

 ذلك، فإف ملك المالك يزوؿ.
 وقاؿ المؤيد باهلل, والناصر ,والشافعي: ال يزوؿ.

وأبو علي فصل فقاؿ: إذا فسدت العين ملك كالحب إذا بذر بو، وكذا يأتي في البيض إذا 
 صار فراخاً ,ال إذا لم يفسد كالحنطة بطحنها.

قوؿ بطرؼ، فلم يخرج عن قوؿ  قاؿ المؤيد باهلل: وىذا ليس بقوؿ ثالث؛ ألنو أخذ من كل
 العلماء.

: ))الزرع للزراع وإف كاف -عليو السبلـ-ومن حجج القوؿ األوؿ: شاة األسارى، وكذلك قولو 
غاصباً(( وىو يحتمل أنو أراد وإف كاف غاصباً لؤلرض، ويحتمل وإف كاف غاصباً للبذر، فيحمل 

الحاؿ، وإف تغير االسم، وزواؿ عليهما، والداللة محتملة. وحجة القوؿ الثاني :استصحاب 
 معظم المنافع ال تبطل ملك المالك، كما لو فعلو المالك بنفسو.

 قولو تعالى: }فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن { يعني المقدرين.
 قاؿ الحاكم: وفيها داللة على إطبلؽ الخالق على غير اهلل تعالى.

 مع اإلطبلؽ، فأما مع اإلطبلؽ فبل يسمي بو غير اهلل.قاؿ: ولكن إنما يجوز مع التقييد ال 
بُوِف{ قاؿ الحاكم: اآلية تدؿ على وجوب األمر بالمعروؼ  قولو تعالى: }قَاَؿ َربّْ انُصْرِني ِبَما َكذَّ

 وإف نالو األذى.
 (.1وقد ذكر أبو طالب مسألة فقاؿ: من عرؼ أنو إذا كسر الطنبور قذؼ فإنو ال يكسره )

__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت .1)
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ُر اْلُمنزِلِيَن{ َزاًل ُمَبارَكاً َوَأْنَت َخيػْ  قولو تعالى: }َوُقْل َربّْ َأنزِْلِني ُمنػْ
 قيل: أراد بهذا عند دخوؿ السفينة: عن أبي علي.

 وقيل: المنزؿ الذي وقف فيو بعد الخروج من السفية: عن مجاىد.



 وقيل: ىو عاـ.
 ثمرة ىذا:

 في أف من نزؿ منزاًل في سفره قالو. -عليو السبلـ-اب االقتداء بو استحب
قاؿ في األذكار :عن صحيح مسلم ,والترمذي, وموطأ مالك :عن خولة بنت حكيم قالت: 

سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من نزؿ منزاًل، ثم قاؿ: أعوذ بكلمات اهلل 
 ء حتى يرتحل من منزلو ذلك((.التامات من شر ما خلق لم يضره شي

 قولو تعالى: }ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت{
 ثمرتها:

إباحة الطيبات وىي ما تشتهى وتستلذ، وما خرج من ذلك فبدليل، وقد استدؿ اإلماـ يحيى بن 
 حمزة على جواز أكل القطاة والدُّراج بأف ذلك من الطيبات، وكذلك على جواز أكل الشظاة.

:أف أصل الحيواف على الحظر حتى يقـو دليل اإلباحة؛  -عليو السبلـ-ي والذي خرج للهاد
 ألف إيبلـ الحيواف محظور عقبًل، واختار األمير الحسين أنو على اإلباحة، وقد تقدـ ىذا.

كاف يأكل من غزؿ أمو فنبو باآلية أف النبوة   -عليو السبلـ-قاؿ في التهذيب: وروي أف عيسى 
و الظاىر لمجيئو عقيب قولو تعالى: }َوآَويْػَناُىَما ِإَلى رَبْػَوٍة َذاِت قَػَراٍر ال تحـر الطيبات، وىذا ى

 َوَمِعيٍن{
 وقيل: أراد بالطيبات الحبلؿ فيكوف األمر للتكليف وعلى األوؿ األمر للترفيو.

 قاؿ جار اهلل: قيل: طيبات الرزؽ :حبلؿ، وصاؼ ,وقواـ.
 فالحبلؿ :الذي ال يعصى اهلل فيو.

 لذي ال ينسى اهلل فيو.والصافي: ا
 والقواـ: ما يمسك النفس ,ويحفظ العقل،.

فعلى ىذا الحراـ ليس من الطيب، فيلـز أف ال يجوز الوضوء بالماء المغصوب، وال الصبلة في 
 الثوب المغصوب، ونحو ذلك؛ ألنو انتفاع بغير الطيب.
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وا من الطيب ال من غيره، وجاء في ولفظ كلوا إنما ذكره ألنو معظم االنتفاع، والمراد انتفع
الحديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل طيب ال يقبل إال طيباً(( وجاء 

: ))لو أف رجبلً كاف لو تسعة دارىم من حبلؿ وضم إليها -عليو السبلـ-حديث ابن عمر عنو 
 (.درىم من حراـ، فاشترى بالعشرة ثوباً لم يقبل اهلل فيو صبلتو(



 قاؿ الحاكم: وىذه تبطل قوؿ بعض الصوفية في تحريم اللذات.
 قولو تعالى:

 }َوالَِّذيَن يُػْؤتُوَف َما آَتوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة{
القراءة الظاىرة: }يؤتوف ما آتوا {المعنى يعطوف ما أعطوا في القراءة األحادية، }يأتوف ما َأتوا { 

 :أي يفعلوف ما فعلوا.
قالت: قلت يا رسوؿ اهلل ىو الذي يزني ويسرؽ ويشرب الخمر وىو على  وعن عائشة أنها
 ذلك يخاؼ اهلل؟

قاؿ: ))ال يا ابنة الصديق، ولكن ىو الذي يصلي ويصـو ويتصدؽ، وىو على ذلك يخاؼ اهلل 
 أالَّ يتقبل منو((.

 وثمرة ذلك:
وجو على الفاعل أنو ال يجوز القطع على قبوؿ صبلة ,أو صـو ,أو نحوه من الطاعات، وأنو يت

 الخوؼ ,واإلشفاؽ من عدـ القبوؿ.
 وعن الحسن: المؤمن من جمع إحساناً وشفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمناً، وتبل ىذه اآلية.

وقد قيل :وجل الطاعة أكثر من وجل المعصية؛ ألف المعصية تمحوىا التوبة، والطاعة تحتاج 
 إلى تصحيح الغرض.

 قولو تعالى:
َراِت{}ُأْولَِئَك يُ   َسارُِعوَف ِفي اْلَخيػْ

 ثمرة ذلك:
 حسن المسارعة في الطاعات :من تعجيل الصلوات ,ونحو ذلك.

نْػَيا َوُحْسَن ثَػَواِب  وقيل: أراد في خيرات الدنيا، ويكوف نظيره قولو تعالى: }فَآتَاُىُم اللَُّو ثَػَواَب الدُّ
نْػَيا  َناُه َأْجَرُه ِفي الدُّ  َوِإنَُّو ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن{اآلِخَرِة{ ومثل: }َوآتَػيػْ

 والخبلؼ في تأخير الصبلة أنو أفضل أو التقديم، قد تقدـ
 قولو تعالى:

 }الَ ُتَكلَُّف نَػْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها{
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أنو ال  -كأف يوجب على نفسو ألف حجة  -يدؿ على أف من حمل نفسو ما ال يطيقو بنذر 
لبطبلف أولى من بعض فيبطل الجميع خبلفاً ألبي مضر أنو قاؿ: يفعل ما يلزمو، وليس بعضو با



 يقدر، ويستنيب عن الباقي,وفي الصـو يكفر للباقي.
ال يقاؿ من وجب عليو القصاص قد كلف فوؽ طاقتو، وكذلك من كلف من بني إسرائيل 

 ( ، أو قطع العضو؛ ألف ذلك داخل في الطاقة وإف شق.1بتسليم نفسو للقتل )
 لو تعالى:قو 

 }َوَلِو اتػََّبَع اْلَحقُّ َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرُض{
 قيل: أراد بالحق خبلؼ الباطل، والمعنى لو اتبع أىواءىم لدعا إلى المفاسد والقبائح.

 وقيل: أراد بالحق القرآف، والمعنى لو أنزلو اهلل تعالى على أىوائهم لخرج عن حد الحكمة.
 أراد بالحق اهلل تعالى: قالو السخاوندي. وقيل:

وفي الحديث عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لو أطاع اهلل الناس في الناس لم يكن ناس(( 
والمعنى لو أطاع اهلل أىواؤىم لم يكن إلهاً، وإذا كاف األمر كذلك لم يقدر على خلق السماوات 

 واألرض، وىذا يروى عن قتادة.
 ثمرة ذلك:

ى ال يكوف طريقاً يتبع، بل يبني األمر على الحكمة ال على ما تاقت إليو النفوس، وىذا أف الهو 
يحتمل أف يدخل فيو اتباع المذاىب ألجل الهوى، مثالو: من تاقت نفسو إلى امرأة وىو ممن 

يعتقد تحريم نكاح المتعة أو ال مذىب لو فقاؿ: أتمسك بمذىب من يجيز ذلك ألقضي 
أو أتمسك بمذىب أبي حنيفة لشرب المثلث، أو أتمسك بمذىب من  شهوتي بنكاح المتعة،

يبيح لحـو الخيل, ونحو ذلك ؛ألقضي شهوتي, وأتمسك بمذىب من ال يوقع طبلؽ البدعة، 
 حيث طلق ثبلثاً بدعة، وشق عليو الفراؽ شهوة المرأتو أو حاجة إليها لصبلح أحوالو.

 مي أف يعزال عن أنفسهما محبة المنفعة.وقد قاؿ قاضي القضاة: الواجب على العالم والعا
__________ 

 ( ػ يعني في التوبة تمت.1)
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وقد نص المؤيد باهلل في ِسَير اإلفادة : أف العامي إذا قلد ما عنده أنو أولى باالتباع، أو اجتهد 
ف العالم :لم يكن لهما أف يعدال عن ذلك، فإف عدال عن ذلك كانا مخطئين وال يفسقاف؛ أل

 التفسيق ال يكوف إال بداللة،
 وقد قاؿ المنصور باهلل في مثل ىذا: إنو انسبلخ من الدين، وذكر الغزالي نحو ىذا.

وىذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، وقد كثر التعلق بمثل ىذا لمجرد الحل وقضاء األرب فيمن 



مذىب من لم طلق امرأتو بدعة، وىو يعتقد وقوعها، تقليداً لمن يرى ذلك، ثم ينتقل إلى 
يوقعها، والمفهـو من قوؿ المؤيد باهلل , والمنصور باهلل ,وقاضي القضاة، وىو محكي عن أبي 

 طالب: أنها قطعية، فلو حكم الحاكم بصحة االنتقاؿ نقض حكمو من يرى أنها قطعية.
 قولو تعالى:

ُر الرَّازِ  ٌر َوُىَو َخيػْ ـْ َتْسأَلُُهْم َخْرجاً َفَخَراُج رَبَّْك َخيػْ  ِقيَن{}َأ
الخرج :ىو األجر، ويطلق على ما يُػْعَطى الوالة، وىذا استفهاـ، والمراد بو النفي، أي: ما 

 تسألهم على طلب الهداية أجراً ,وال رزقًا،
وقد قرئ: }خرجاً فخرج ربك{ بغير ألف، وقرئ }خراجاً فخراج ربك {باأللف فيهما، وقرئ 

 في الثاني، فقيل: ىما واحد :وىو األتاوة. }خرجا فخراج ربك{ بغير ألف في األوؿ، وباأللف
 وعن النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العبل عن الفرؽ بينهما ؟
 فقاؿ: الخراج :ما لزمك أداؤه، والخرج :ما تبرعت بو ولم يجب.

 والمعنى :ليس ثم ما ينفر عنو في دعائك إلى الهدى، وذلك المنفر طلب الخراج.
 وثمرة ىذه الجملة :

ـز من يبلغ عن اهلل تعالى وعن رسولو الشرائع واألحكاـ، وىم األئمة والقضاة والعلماء بعد أنو يل
 الرسوؿ : إزالة ما ينفر فبل يجوز لهم قبوؿ ما يتهموف بو من الهدايا ,والعطايا ونحو ذلك.

 ويستخرج من قولو تعالى: } وىو خير الرازقين{
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اهلل تعالى، نحو قولنا: الرازؽ للقاضي اإلماـ والسلطاف،  أنو يجوز إطبلؽ لفظ الرازؽ على غير
( قُِبل قولو أنو أراد 1لكن ظاىر اللفظ إطبلقو على اهلل تعالى، فلو قاؿ والرازؽ في اليمين )

 غيره ، ومع إطبلقو ينصرؼ إلى اهلل تعالى.
 قولو تعالى:

 ِهْم َوَما يَػَتَضرَُّعوَف{.}َوَلَقْد َأَخْذنَاُىْم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَربّْ 
النزوؿ: قيل: إف ثمامة بن أثاؿ الحنفي لما أسلم ولحق باليمامة، ومنع الميرة من أىل مكة 

قيل: والعلهز: طعاـ يتخذونو من الدـ، ومن وبر البعير -وأخذىم اهلل بالسنين حتى أكلوا العلهز.
عليو وآلو وسلم فقاؿ: أنشدؾ اهلل  جاء أبو سفياف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل -في سني المجاعة 

والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقاؿ: ))بلى(( فقاؿ: قتلت اآلباء بالسيف 
 واألبناء بالجوع.



 وثمرة ذلك:
جواز منع الميرة من الكفار، وإف كاف فيهم الصغار والنساء، وقد حاصر رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليهم المنجنيقات، وىذا إجماع أنو يفعل بهم ما يؤدي  عليو وآلو وسلم أىل الطائف، ونصب
 إلى استئصالهم.

 وأما البغاة :فبل يمنعوف الميرة؛ ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم نهى أف يمنع أىل القبلة الميرة.
قاؿ الناصر, واألخواف : ىذا إذا لم يتقوُّوا بها على المسلمين، فإف حصل ذلك بالميرة منعوا 

عا صلى اهلل عليو وآلو وسلم على قريش بالقحط فقاؿ: ))اللهم اجعلها عليهم منها، وقد د
 سنين كسني يوسف(( وفي ذلك داللة على جواز مثل ىذا الدعاء على الكفار.

 قولو تعالى:
 }َربّْ َفبلَ َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن{

 ثمرة ذلك:
 حسن الدعاء ,وجوازه بما يقطع بأف اهلل يفعلو،

وقد ورد استحباب الدعاء بنحو اللهم آِت محمدًا الوسيلة والفضيلة ونحو ذلك، وقد ثبت 
 حصوؿ ذلك من غير الدعاء.

__________ 
 ( ػ أي الحلف تمت .1)
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( مما علم أنو ال 1قاؿ جار اهلل: يجوز أف يسأؿ العبد ربو ما علم أنو يفعلو ,وأف يستعيذه )
, وتواضعاً لربو، وإخباتاً لو واستغفاره صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا قاـ يفعلو ؛إظهاراً للعبودية

 من مجلسو سبعين مرة أو مائة مرة لذلك.
 قولو تعالى:

 }اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن السَّيَّْئَة{
أمر اهلل تعالى بالتمسك باألخبلؽ الجميلة من العفو ,والحلم، وأف من دعا إلى الدين واألمر 

معروؼ والنهي عن المنكر بدأ أوالً باللطف ,واللين، وأف يتلقى السيئة بالصفح ,واإلحساف، بال
 وفي ىذا مضاعفة الحسن، وىو أف يقابل القبيح بالجميل.

 وعن ابن عباس: التي ىي أحسن :شهادة أف ال إلو إال اهلل، والسيئة :الشرؾ.
 وعن مجاىد: السبلـ تسلم عليو إذا لقيتو.



 ي اإلغضاء, والصفح، وقيل: المراد اخر القتاؿ بالموعظة.وعن الحسن: ى
 على لطف. -ببياف الحجة -وقيل: أدفع أذاىم بمعاشرتك لهم، وقيل: ادفع باطلهم

 واختلف المفسروف :ىل اآلية منسوخة أو محكمة؟
 فقيل: إنها منسوخة بآية السيف.

 ن, أو إزراء بمروءة،وقيل: محكمة؛ ألف المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى ثلم دي
: ))مداراة الناس صدقة، ما وقى المرء بو عرضو فهو -عليو السبلـ-ومن أخبار الشهاب عنو 

 صدقة((.
 قولو تعالى:

 }َوُقْل َربّْ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشََّياِطيِن{
 أمر تعالى باالستعاذة.

طف عليو األمر بطلب الغفراف المعنى : أستجيرؾ وىذا األمر الذي ىو أمر باالستعاذة قد ع
 ( .2,والرحمة في آخر السورة، وىو أمر )

 قولو تعالى:
 }فَاتََّخْذُتُموُىْم ِسْخرِيِّا{

 قيل: من االستهزاء، وقيل: من االستعباد.
 ثمرة ذلك:

قبح ما ذكر، وحسن الصبر على ذلك لمن ابتلي بو، لقولو تعالى: }ِإنّْي َجَزيْػتُػُهُم اْليَػْوـَ ِبَما 
 بَػُروا{.صَ 

__________ 
 ( ػ في الكشاؼ يستعيذ بو تمت1)
 ( ػ بياض في األصل تمت.2)

(1/372) 

 

 سورة النور
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوالَ تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِدينِ  اللَِّو ِإْف ُكنُتْم  }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ



 تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{
 -وىما :الجلد ,وحضور طائفة من المؤمنين العذاب، -ىذه اآلية الكريمة قد تضمنت أمرين

 ونهياً وىو: أالَّ تأخذنا رأفة.
 ف الزنى، وبياف الزاني والزانية، وبياف المخاطب بذلك.أما الجلد :فهو يتضمن بيا

أما األوؿ :وىو في بياف الزنى: فهو وطء الرجل المرأة أجنبية من غير عقد، وال شبهة في 
قبلها، وىذا وفاؽ، فإف استمتع في غير فرجها فليس بزنى وفاقاً، فبل يثبت بو الحد، ولكن 

 يعزر.
 قاؿ المؤيد باهلل: ويفسق.

 مسائل:وفي ىذا 
األولى: إذا وطء امرأة أجنبية في دبرىا كاف ذلك كإتيانها في قبلها، ىذا مذىبنا، والناصر 

 ,والشافعي ,وأبي يوسف, ومحمد.
 وقاؿ أبو حنيفة: ال يحد، وإنما فيو التعزير.

 وىل استخراج ىذا الحكم من تسميتو زانياً، أو الئطاً؟
ذىب: أنو زنى؛ ألنهم قالوا: إذا قذؼ امرأة فبل فيو قوالف لمالك، والمفهـو من كبلـ أىل الم

فرؽ بين أف يرميها بإتيانها في قبلها أو دبرىا أنو يسمى قاذفاً, ومن أوجب الحد للقذؼ بو لـز 
أف يوجب ىنا، وقد قاؿ في جامع األمهات: الزنى أف يطأ في فرج آدمي ال ملك لو فيو 

 .متعمدًا، فيدخل اللواط، وإتياف المرأة في دبرىا
 وأبوحنيفة يقوؿ: اسم الزنى ال يطلق عليو.

قاؿ في االنتصار: ويجب الحد بتغييب الحشفة ولو لف على ذكره خرقة فأولج وجب بو 
 (.1الحد، ولو أولج في ميتة لم يجب بو الحد )

وفي جامع األمهات: يجب بو الحد؛ ألنو يطلق عليو الزنى، ووجو السقوط أنو ال يطلب بو 
 اف ذلك شبهة.اللذة غالباً، وك

 الثانية: إذا تلوَّط بذكر ففي حده ثبلثة أقواؿ:
__________ 

 ( ػ عندنا تمت .1)
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تحصيل أبي طالب, وىو مذىب المؤيد باهلل ,وأبي يوسف, ومحمد، وأحد قولي الشافعي : أف 
ذلك كحد الزاني في أنو يجلد البكر، ويرجم المحصن. وتحصيل المؤيد باهلل ,وىو قوؿ 

 لناصر, ومالك، وىو أحد قولي الشافعي: أنو يرجم مطلقًا.ا
 وقاؿ أبو حنيفة: يعزر وال يحد.

وسبب الخبلؼ: أنَّا إف قلنا بالقوؿ األوؿ فقد جعلنا واطئ األجنبية في دبرىا كالواطئ في قبلها 
أنو قاؿ: اللوطي كالزاني وىو أعظمهما  -عليو السبلـ-فكذا ىنا، وأيضاً فالخبر عن علي 

 مى.جر 
وجو القوؿ الثاني :ما روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اقتلوا الفاعل والمفعوؿ بو(( وألف 

 الصحابة اتفقت على أنو يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتلو.
 وجو قوؿ أبي حنيفة : أنو خارج من آية الزنى؛ ألنو ال يطلق عليو.

 لحد.قاؿ في االنتصار: والمتلوط بعبده كاألجنبي في ا
 الثالثة: إذا وطأ بهيمة ىل يستفاد حده من اآلية أو من غيرىا؟

 قلنا: ىو ال يطلق عليو اسم الزنى،
وأما حده فقد حصل المؤيد باهلل للقاسم: أنو يقتل مطلقاً؛ وذلك لقولو صلى اهلل عليو وآلو 

ة؟ فقاؿ: وسلم: ))من وجد على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة(( قيل البن عباس: ما شأف البهيم
 إنها تُػْرَمى.

وقاؿ أبو طالب, واحد أقواؿ الشافعي : يقتل المحصن ويجلد البكر، فرجم المحصن لعمـو 
 الخبر، وأخرج البكر بالقياس على الواطئ في قبل المرأة.

وقاؿ المرتضى: واختاره المؤيد باهلل ,وىو قوؿ أبي حنيفة ,وأصحابو, واحد أقواؿ الشافعي : 
 ألنو يشبو غير الفرج. إنو يعزر مطلقاً؛

 الرابعة: إذا استمنى بكفو فبل يحد؛ ألنو ال يطلق عليو اسم الزنى فبل يدخل في اآلية.
 الخامسة: إذا أكره على الزنى بالتوعد بالقتل أو االمرأة كذلك ومكنت من نفسها؟

 فقاؿ المؤيد باهلل, وزفر, ورواية ألبي حنيفة: إنو ُيحد لدخولو في آية الزنى.
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وقاؿ الشافعي, واألزرقي, وقاضي القضاة: ال يحد، لكن قاؿ قاضي القضاة ؛ألنو غير داخل 
في اسم الزاني؛ ألف عند اإلكراه كأف الفعل لغيره. وقيل: ىو داخل في عمـو اآلية، لكن خرج 

 بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أدرؤوا الحدود بالشبهات((.



 لم يبق لها فعل؟أما لو أكرىت المرأة بحيث 
.  فبل حد عليها وفاقاً، وليست داخلة في العمـو

قاؿ في الشرح: وال خبلؼ أف المكره على السرقة ,والشرب ,والقذؼ :ال حد عليو، وكذا 
 المكرِه لغيره ال حد عليو.
 السادسة: إذا زنى الذمي؟

ألنو صلى اهلل عليو فإنو يحد عند أصحابنا, وأبي حنيفة، وأحد قولي ش؛ ألنو داخل في اآلية، و 
 وآلو وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا.

؛ بأف المجوسي  وقاؿ مالك, واحد قولي الشافعي : إنو ال يحد، ولعلهم يخصصونو من العمـو
 قد أقر على ما ىو عليو.

 قاؿ في الشرح: وال خبلؼ أنو إذا سرؽ يقطع.
قوؿ أبي يوسف؛ لدخولو في وأما الحربي المستأمن :فإنو يحد عند أصحابنا إذا زنى وىو 

.  العمـو
 وعند أبي حنيفة ,ومحمد, والشافعي: ال يحد.

ُهَما{ وجو قوؿ  وجو قولنا :أنو داخل في عمـو قولو تعالى: }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
 (1أبي حنيفة والشافعي :)

نى، ولكن حصلت شبهة، فإنو يسقط الحد السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنو ينطلق عليو اسم الز 
 : ))ادرؤوا الحدود بالشبهات((.-عليو السبلـ-لقولو 

 قاؿ في الشرح: وال خبلؼ في ذلك.
 وفي النهاية :عن الثوري: أف عليو الحد.

 : ))أنت ومالك ألبيك((.-عليو السبلـ-ومنها :جارية االبن لقولو 
 والزىري: يلزمو الحد. ومنها :المكاتبة عندنا، واألكثر، وقاؿ الحسن

 ومنها: المكاتب إذا وطء جاريتو.
 ومنها: األمة الكافرة ,والتي تحتو أختها فهذا يخرج من الزنى وإف كاف الوطء محرمى.

__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت .1)
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في ذلك ومنها: المرىونة إذا وطءىا المرتهن، فعندنا أنو ال حد عليو إف ادعى الجهل ؛ ألف 
شبهة وىي كونو أخذىا بحقو، وىذا محكي عن أبي حنيفة ,وصحح أبو بكر الرازي : أنو يحد، 

 وىو محكي عن الشافعي.
 وفي المستأجرة المضمنة :خبلؼ بين فقهاء المؤيد باهلل، ىل تشبو بالمرىونة؟

وحاصل الكبلـ أف الشبهة إف قويت :سقط الحد مع العلم والجهل، وإف ضعفت كأف يطأ 
 ارية زوجتو التي ليست بمهر :ُحد مع العلم ,والجهل: وىذا قوؿ مالك, وزفر.ج

 وقاؿ أبو حنيفة ,والشافعي : يحد مع العلم ال مع الجهل.
وإف توسطت الشبهة حد مع العلم ال مع الجهل، كالمستعارة للوطء ، والمحلل لو بضعها، أما 

إذا وطأىا: ُحد عندنا، والشافعي لو عقد بمن يحـر عليو نكاحها فالعقد ال يكوف شبهة، ف
 ,ومالك، وأبي يوسف , ومحمد؛ ألف ذلك داخل في عمـو آية الجلد.

 وقاؿ أبو حنيفة: العقد شبهة فبل يحد، وكذا عنده إذا استأجرىا للوطء ال يحد.
وعندنا ,والشافعي ,وأبي يوسف ,ومحمد: يحد مع العلم، وال خبلؼ أنو إذا استأجرىا للخدمة 

 العلم والجهل. أنو يحد مع
وأما لو مكنت المرأة نفسها من مجنوف فإنها تحد عندنا ,و الشافعي ؛ألنها زانية فدخلت في 

 إطبلؽ اآلية وعمومها.
 وقاؿ أبو حنيفة:ال يحد.

 والعكس مجمع عليو: أف الرجل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة فإنو يحد.
و داخل في اسم الزاني، وىذا حيث وأما السكراف إذا زنى فقد قيل : إنو يحد إجماعاً؛ ألن

 يعصي بالشرب.
فإف ُأكره عليو فسكر ثم زنى ففي صحة طبلقو خبلؼ، ولعل الحد يسقط عنو ىنا للشبهة، 
، وكذا الطبلؽ ىنا. وكذا إذا زاؿ عقلو بما ال يطرب ثم  وكبلـ الزيادات: ظاىره أف الحد يلـز

 زنى فبل حد. وكذا النائم.
ر الزانية ىنا؛ ألنها الباعثة على الشهوة وقدـ في آية السارِؽ السارَؽ ؛ وإنما قدـ اهلل تعالى ذك

 ألف جرأتو وقوتو على السرؽ أكثر.
 وقولو تعالى: }ِماَئَة َجْلَدٍة{
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ىذا يدخل فيو من زنى مرة أو مرارًا، فإف حده مائة جلدة، بخبلؼ ما إذا عاود بعد الحد 
 فرؽ بين أف يكوف المزنى بها ىي األولى أو غيرىا، والمسألة األوؿ، فإنو يجلد مائة ثانية، وال

 إجماعية ؛ وقد شبو ذلك باألحداث الكثيرة أف لها طهارة واحدة.
،  ويدخل في العمـو البكر والمحصن؛ ألف األلف والبلـ للعمـو

 وحكي عن المازني :أف دخوؿ األلف والبلـ على الصفة كدخولها على االسم.
 هما على الصفة كدخولهما على الفعل.وعن سيبوبو: دخول

: وىو قوؿ أبي علي خبلفاً ألبي ىاشم.  والداللة مبنية على ما تقدـ أنهما للعمـو
، والناصر ,والمؤيد باهلل : إلى أنو ُيجمع بين الجلد والرجم؛ -عليو السبلـ-وقد ذكر الهادي 

 ك.ألف الجلد ثابت بعمـو اآلية، والرجم بالسنة، وىذا رواية عن مال
قاؿ في النهاية: وىو قوؿ الحسن البصري, وأحمد ,وإسحاؽ, وداود. وعند أبي 

 حنيفة,والشافعي : اليجمع بينهما، وإنما الواجب الرجم فقط.
 حجتنا :أف اآلية عامة.

 فإف قيل: ال يسلم العمـو بل األلف والبلـ للجنس وىما يدخبلف في البعض، والكل.
، وذلك صحة االستثناء. قلنا: قد أقمنا الداللة أف فيهما  داللة العمـو

عليو -قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما رواه أمير المؤمنين  -من جهة السنة -حجة أخرى :
 : )) الثيب بالثيب جلد مائة والرجم((.-السبلـ

وحديث عبادة بن الصامت: ))خذوا عني قد جعل اهلل لهن سبيبًل، البكر بالبكر جلد مائة، 
 يب جلد مائة والرجم((.والثيب بالث

: أنو جلد شراحة الهمدانية مائًة يـو الخميس ، ثم رجمها يـو  -عليو السبلـ-وحديث علي 
 الجمعة، وقاؿ: جلدتها بكتاب اهلل ورجمتها بسنة رسوؿ اهلل، وىذا الحديث خرجو مسلم.

وي أنو قالوا: اآلية مخصصة، والعاـ يجب تخصيصو، وخبر عبادة ونحوه منسوخ، وذلك بما ر 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجم ماعزاً ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين، ورجم امرأتين من 

 بني عامر من األزد، كل ىذا مخرج في الصحاح، ولم يرو أنو جلد أحداً منهم.
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 .-عليو السبلـ-قلنا: لو نسخ لم يخَف على أمير المؤمنين 
 واختلف في جلد العبد كم ىو؟

ذىبنا,وجمهور العلماء :نصف جلد الحر؛ ألنو وإف وجد في العمـو أخرجناه بالتخصيص فم



بقولو تعالى:}فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب{ والرؽ حاصل 
 ألحرار فكذا في العبيد.في العبد كما في األمة، وألف الجلد لم يختلف بالذكورة واألنوثة في ا

، واألمة ينصف لها لآلية، وىكذا حكم المدبر  وقاؿ أىل الظاىر: أما الذكر فجلده مائة للعمـو
 ,وأـ الولد.

وأما المكاتب ,والمكاتبة: فكالعبد إف لم يؤديا شيئاً، وإف أدَّى بُػعَّْض لو بقدر ما أدى، ويسقط 
 الكسر.

: ))إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنو يرث -ـعليو السبل-والوجو :حديث ابن عباس عنو 
على قدر ما عتق منو، ويقاـ عليو الحد بقدر ما عتق منو(( وىذا قوؿ الهادي ,والناصر، وىو 

: ))المكاتب -عليو السبلـ-. وعند الفريقين :ىو كالعبد لقولو -عليو السبلـ-مروي عن علي 
 بن علي، فهذا ما يتعلق باسم العدد.عبد ما بقي عليو درىم(( وىذا مروي عن زيد 
 وقولو تعالى: }فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة{

مذىب األكثر أنو أراد ىنا باإلحصاف اإلسبلـ لما روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم سئل عن 
 األمة إذا زنت ولم تحصن فقاؿ: ))إذا زنت فاجلدوىا...(( الخبر.

وذىب طائفة :أنها إذا زنت ولم تزوج فإنما عليها التعزير، وروي ذلك عن عمر قاؿ في النهاية: 
؛ألف اإلحصاف اسم للتزويج، فسبب االختبلؼ أف لفظ اإلحصاف مشترؾ بين اإلسبلـ 

 ,والتزويج.
 ومما يتعلق بذكر العدد: وىو أف اهلل تعالى جعل عدد حد الزاني مائة جلدة،

ى نفي ما عداه :وىو قوؿ أبي بكر الدقاؽ, وبعض فمن قاؿ إف مفهـو العدد داللة عل
 الحنابلة،كاف في ذلك داللة على أنو ال تغريب في حق البكر.
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ومن قاؿ أْف ليس فيو داللة أسقط التغريب بالخبر والقياس،فالخبر قولو صلى اهلل عليو وآلو 
دوىا، ثم إذا زنت وسلم حين سئل عن حد األمة: ))إذا زنت فاجلدوىا، ثم إذا زنت فاجل

فاجلدوىا، ثم بيعوىا ولو بظفير(( والظفير :الحبل، وفي رواية ذكرىا في السنن أنو قاؿ ىذا في 
 الرابعة ولم يذكر التغريب.

 وأما القياس :فعلى سائر الحدود.
, وأسباطو، وأبي حنيفة ,وأصحابو، -عليو السبلـ-والقوؿ بنفي التغريب: ىو قوؿ الهادي 

 ـ.وأدلتهم ما تقد



وذىب إلى ثبوتو طوائف من الصحابة: الخلفاء األربعة، رواه عنهم في االنتصار، ومن التابعين 
:ابن أبي ليلى ,واألوزاعي، ومن األئمة :زيد والناصر، واختاره اإلماـ يحيى، ومن الفقهاء 

:الشافعي ,ومالك ,وأحمد وإسحاؽ، والثوري،ولكن اختلفوا ىل يخص الرجل أو تدخل المرأة؟ 
 ل تغرب األمة أـ ال؟ وىل التغريب النفي أوالحبس؟وى

 ودليل التغريب قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاـ((.
أنو قاؿ: كفى  -عليو السبلـ-( ، ولذلك روي عن علي 1قلنا: ىذا على سبيل التأديب )

 بالنفي فتنة.
 رقل فقاؿ: ال أنفي بعدىا أحداً .وروي أف عمر: نفى واحداً فارتد ولحق به

قاؿ في الكشاؼ: التغريب منسوخ عند الحنفية، أو على وجو التأديب. وأما لو نكح ذات رحم 
محـر فقد روي في سنن أبي داود في من نكح امرأة أبيو أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر 

 بضرب عنقو وأخذ مالو.
 قاؿ في المعالم: في حده ثبلثة أبواب:

 وؿ: قوؿ أحمد وإسحاؽ يقتل ويؤخذ مالو؛ أخذاً بظاىر ىذا الحديث.األ
 الثاني: قوؿ الشافعي ومالك عليو الحد كما لو زنى بأجنبية.

 مع العقد. -يعني  -الثالث: قوؿ أبي حنيفة : أنو يعزر
ومذىبنا أنو يجلد مائة ويزاد تأديباً؛ ألف لها حرمة وزيادة في التحريم، وقد ذكر في حديث 

 نن وجوه:الس
األوؿ: أنو روي في سنده عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، وروي عند عدي عن البراء 

 فكاف في ذلك انضراب.
__________ 

 ( ػ إف صح ىذا فهو على سبيل التأديب تمت .1)
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 الثاني: أف ىذا كاف قبل ثبوت الحد فنسخ .
لزاني المحصن، فنسخ منو كيفية القتل دوف في قتل ا -عليو السبلـ-الثالث : أف ىذا فعلو 

 أصل وجوبو، وأما أخذ مالو فيحتمل أنو ال وارث لو.
فأما إذا وطء جارية زوجتو التي ليست بمهره فالمذىب: عليو الحد كامبًل. وذكر في النهاية 

 أقواؿ أربعة:



الزاني  األوؿ: قوؿ مالك, وىو مروي عن عمر: عليو الحد كامبلً ؛ ألف ذلك داخل في اسم
 فاستحق الحد بمقتضى اآلية.

الثاني: قوؿ أحمد, وإسحاؽ ,وابن مسعود: ال حد عليو، وتقـو عليو فيغرمها لزوجتو إف 
طاوعتو، وإف استكرىها قومت عليو ,وىي حرة، والحجة لهذا :ما رواه في سنن أبي داود أف 

أتو إف كاف أكرىها فهي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قضى في رجل وقع على جارية امر 
 حرة وعليو لسيدتها مثلها، وإف كانت طاوعتو فهي لو وعليو لسيدتها مثلها.

: عليو مائة جلدة فقط بكرًا كاف أو محصناً.  وقاؿ قـو
: عليو التعزير؛ ألف لو شبهة في مالها، ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))تنكح  وقاؿ قـو

 المرأة لثبلث(( فذكر مالها.
وفي السنن حديث آخر وىو أف رجبلً وقع على جارية امرأتو فرفع إلى النعماف بن بشير وىو 
أمير على الكوفة فقاؿ: ألقضين فيك بقضية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إف كانت 
أحلتها لك جلدتك مائة، وإف لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها لو 

 فجلده مائة.
المذىب أف من أحل بضع جاريتو لغيره كاف ذلك شبهة تدرأ عنو الحد مع الجهل ال مع و 

 العلم.
ُهَما{ وقولو تعالى:}فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن  وأما بياف المخاطب بقولو تعالى:}فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

ى:}ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف َجْلَدًة{ وقولو تعالى:}السارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما{ وقولو تعال
 اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اأَلْرِض َفَساداً َأْف يُػَقتػَُّلوا{ : فاختلف العلماء في ذلك:
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فقاؿ جماىير األئمة: إف ىذا خطاب لؤلئمة المحقين القاصدين لرضاء رب العالمين، الذين ال 
وال فسادًا، وال غلوًا, وال عنادًا؛ وإنما كانوا ىم المراد :ألف األمة قد  يريدوف علواً في األرض

أجمعت أف ليس لكل واحٍد من آحاد الناس إقامة الحد، فبل يقاؿ التكليف بذلك عاـ لكل من 
يصح خطابو من البشر، فيدخل فيو الذكر واألنثى، والحر والعبد، والعدؿ والفاسق، ثم إنو ال 

ليس من شرط إقامة الحد اجتماع الكل منهم؛ ألنو يتعذر فلم يبق إال أف  خبلؼ بين األمة أف
 المخاطب بذلك مخصوص، وىذا المخصوص ىم األئمة لوجهين:

األوؿ: أنو قد حصل اإلجماع عليو فصح إقامتو منهم, ووجب عليهم االمتثاؿ ومن عداىم 
 داللة.مختلف فيو، والحد إيبلـ للغير، فبل يثبت لنا إيبلـ الغير إال ب



 : ))أربعة إلى األئمة....(( الخبر.-عليو السبلـ-والثاني: الخبر وىو قولو 
وقاؿ أبو حنيفة: ألمراء األمصار وحكامها إقامة الحدود، وال يقيمها عامل السواد، وزاد مالك: 

 الُشَرط والحرس .
ود، واإلماـ وعن الفضل بن شروين ,واحد قولي المؤيد باهلل : ألىل الواليات أف يقيموا الحد

 غير شرط.
قلنا: قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أربعة إلى الوالة: الحد, والجمعة ,والفيء, 

 والصدقات(( وقد روي إلى األئمة.
 وأبو حنيفة: ال يشترط اإلماـ العادؿ في الجمعة، والغزو.

ف تثبت لهم الوالية قلنا: الوالية ال يستحقها الفساؽ؛ ألنهم ال يؤمنوف وال يجوز مواالتهم، فكي
 على المسلمين.

 فإف قيل: ىبل كاف سبيل ىذه األشياء كالزكاة إف وجد اإلماـ فإليو، وإف لم جاز لغيره.
 قلنا: وجوب الزكاة غير مشروط لوجود اإلماـ إجماعاً، لكن إذا ظهر فالوالية إليو.
ليقيموا  فإف قيل: تحصيل شرط الواجب ليجب ال يجب وقد قلتم أنو يجب نصب األئمة

 الحدود؟
قيل: ىذا يشبو طلب الماء، فإنو يجب طلبو ألجل وجوب الوضوء، والتعليل منضرب، ثم إنو 

يقاؿ: إذا كاف الستر مستحباً لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لهزاؿ: ))ىبل سترت عليو بثوبك 
 (( فإقامة الحد غير واجبة.
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على اإلماـ، وقد أكد اهلل تعالى الوجوب بقولو: }َوالَ قلنا: الوجوب بعد صحة ذلك بغير العلم 
ا تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو{ وفي قولو تعالى: }ِإْف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر{ وىذ

 على سبيل التهييج ,والتهاب الغضب هلل.
ص من الحد سوطاً فيقوؿ: رحمة لعبادؾ، فيقاؿ لو: قاؿ جار اهلل: وفي الحديث ))يؤتى بواٍؿ نق

أأنت أرحم بهم مني فيؤمر بو إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقوؿ لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
 بو إلى النار ((.وعن أبي ىريرة: إقامة حٍد بأرض خير ألىلها من مطر أربعين ليلة.

مراد بذلك أف ينصبوا إماماً يقـو بذلك، قاؿ الحاكم: وقيل إف الخطاب لجميع المسلمين، وال
فلما كاف إقامة اإلماـ إليهم أضاؼ إقامة الحدود إليهم، وصححو الحاكم ويتفرع على ىذا 

 أقامة السيد الحد على عبده، وللعلماء فيو أقواؿ:



 أنو ال والية للسيد مع وجود اإلماـ، ولو الوالية مع عدمو.-مذىبنا, والمنصور باهلل -األوؿ: 
 ال والية لو مطلقًا. -قوؿ أبي حنيفة -ثاني:ال

لو الوالية مطلقاً، وىكذا في النهاية: عن أحمد وإسحاؽ، وأبي ثور،  -قوؿ الشافعي-الثالث: 
وسبب نشوء ىذا الخبلؼ أف األدلة المتقدمة قد قامت بثبوت والية اإلماـ على الحدود، 

وآلو وسلم أنو قاؿ: ))أقيموا وذلك من غير مخصص، ثم إنو قد ورد عنو صلى اهلل عليو 
 الحدود على ما ملكت أيمانكم((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدىا، فإف عادت فليجلدىا، فإف 
 ( .1عادت فليبيعها ولو بضفير(( وفي السنن بظفيرة )

 ن مسعود مثلو .وعن أبي بردة أنهما جلدا األمة، وعن اب -عليها السبلـ-وروي عن فاطمة 
 فالشافعي أخذ بهذين الخبرين، وأيضاً فإف ذلك يروى عن جماعة من الصحابة.

قاؿ في النهاية: روي ذلك عن ابن مسعود ,وابن عمر، وأنس، ويجعل ىذاف الخبراف مخرجين 
 للمماليك من قولو: ))أربعة إلى الوالة((

__________ 
 . ( ػ والضفيره الحقف من الرمل ذكره الجوىري1)
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: ))أربعة إلى الوالة(( ويتأوؿ ما روي من إقامة الحد -عليو السبلـ-وأبوحنيفة أخذ بعمـو قولو 
 من السيد أنو بإذف اإلماـ.

 وقوؿ أبي حنيفة مثلو عن زيد بن علي، والقاسم ,والناصر.
لة فنقوؿ في ذلك جمع بين األد -:-عليو السبلـ-الذي ىو قوؿ الهادي  -وأما التفصيل 

فمع عدـ اإلماـ للسيد ذلك لبلختيار، ومع وجوده فاألمر إليو، لقولو صلى اهلل عليو وآلو 
عليو -كاف يأمر علياً   -رضي اهلل عنها-وسلم: ))أربعة إلى الوالة(( وما روي عن فاطمة 

 .-السبلـ
م وداللة الشافعي أظهر؛ ألف ذلك خطاب منو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألصحابو وغيرىم، ول

، إذ لو كاف  -عليو السبلـ-أقيموا الحدود بإذني، وال يقاؿ ىذا تولية منو  -عليو السبلـ-يقل 
كذلك لـز على قوؿ من قاؿ الوالية ال تبطل بموت اإلماـ أف يكوف ثابتاً لسيد العبد؛ ألف لو 

الموت، والية من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وح يقوؿ: إف قضاة اإلماـ ال تبطل واليتهم ب
ويقوؿ: ليس لسيد العبد أف يقيم الحد على عبيده، وإذا قلنا إف لسيد العبد أف يقيم الحد على 



عبيده فذلك مع عدـ اإلماـ فبل فرؽ عندنا بين حد الزنى والقذؼ، والسرقة والقتل بقطع 
طع الصبلة، والردة، وفي النهاية عن مالك أف السيد يقيم على عبده حد الزنى والقذؼ، وال يق

 بالسرقة إال اإلماـ، وبو قاؿ الليث، ويتعلق بهذا فائدتاف:
األولى: أنو ال فرؽ بين أف يكوف المولى ذكراً ,أو أنثى، عدالً ,أو فاسقاً، ولو كاف المالك 

صغيراً أقاـ الحد وليو من أٍب أو جٍد أو وصي؛ ألنهم جعلوا ذلك كاالستيفاء من العبد في حق 
 من تعليلهم.اهلل تعالى، ىذا ما يلـز 

الفائدة الثانية: في بياف ما يثبت بو سبب الحد على العبد، وىو بإقرار العبد، وذلك ظاىر، وأما 
بعلم السيد فهذا فيو تردد، فقيل: إذا شاىده لم يقم عليو الحد؛ ألنو ال يقيم الحد بعلمو  

 كاإلماـ، وقد ذكره في النهاية.
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أقامو، وقد قاؿ الفقيو: كبلـ الشرح يدؿ على ىذا، وأما إذا وقيل: إذا شاىد ما يستوجب الحد 
شهد الشهود فسماع الشهادة إلى الحاكم، وبعد ثبوتو يقيم السيد الحد، ىذا ىو الذي صححو 

 في الشرح، وذكر عن بعضهم أف السيد يسمع الشهادة وىو الذي ذكره في النهاية.
 وقاؿ في الشرح: في ذلك خرؽ لئلجماع.

الجملة، وىو أف يقاؿ: ىل من شرط الجناية التي توجب الحد أف يكوف في زمن تكميل لهذه 
 اإلماـ، وفي بلد يليو أـ ال؟

 قلنا: ذىب أبوطالب, وأبو حنيفة: إلى أف ىذا شرط.
 وقاؿ المؤيد باهلل: مذىباً وتخريجاً إف ىذا ليس بشرط.

 وسبب الخبلؼ:
بل كانت في زماف إماـ قبلو فالفرض ساقط أف أبا طالب يقوؿ: إذا لم يكن في زمن ىذا اإلماـ 

 عن الثاني، وكذا إف كاف في بلد ال يليو فالفرض ساقط عنو، وإذا سقط لم يجب بعد ذلك.
 والمؤيد باهلل يقوؿ: األدلة عامة، لم يفرؽ بين أف يكوف في واليتو أـ ال؛ وألف والية اإلماـ عامة.

فق السيداف على سقوطو؛ ألنو كاف ساقطاً عند أما لو وقعت ال في وقت إماـ، ثم ظهر اإلماـ ات
وقوعو، فلو أف العبد زنى ال في وقت إماـ، ثم ظهر اإلماـ قبل أف يقيم السيد الحد فهل سقط 

 الحد بالكلية، أو يقيمو السيد أو يقيمو اإلماـ.
 قلنا: أما على قوؿ أبي طالب: فليس لئلماـ أف يقيمو؛ ألنو كاف ساقطاً عليو قبل ذلك,وأما

السيد فيحتمل أف يقيمو؛ ألنو قد وجب عليو قبل ظهور اإلماـ، فبل يسقط، ويحتمل أف السيد 



 يبطل واليتو فيسقط الحد.
وأما على قوؿ المؤيد باهلل :فيحتمل أف يقاؿ: يقيمو اإلماـ والسقوط أرجح على قوؿ أبي طالب 

المنصوب من خمسو تبطل  ، ونظيره ما ذكره أبو العباس, وأبو طالب, وقاضي القضاة :أف والية
 بظهور اإلماـ.

ولو أف المدة تطاولت وتراخى اإلماـ عن إقامة الحد، ثم شهد الشهود فإنو يحد عندنا ومالك 
 و الشافعي ؛ ألف اإلقامة للحد قد وجبت على اإلماـ فبل يسقط ذلك بالتراخي.

 وقاؿ أبو حنيفة: تسقط في غير القذؼ إف ثبتت بالبينة.
 حنيفة: بشهر. وحده صاحبا أبي
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، وذلك -عليو السبلـ-قاؿ أبو العباس : ويقيم اإلماـ الحد ولو على أبيو على أصل الهادي 
 لعمـو اآلية في قولو تعالى: }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني{ اآلية.

نْػَيا َمْعرُ  ُهَما ِفي الدُّ وفًا{ ولكن وقاؿ أبو حنيفة: ال يقيم الحد على األب؛ لقولو تعالى: }َوَصاِحبػْ
 يوليو غيره.

قلنا: ىذا فيما يخص األب من الحقوؽ ال في حقوؽ اهلل تعالى، وىذا واجب على اإلماـ الذي 
ىو إقامة الحد قد يسقط عن اإلماـ، وقد يوسع لو تأخيره إذا رأى ذلك صبلحاً، كما أف رسوؿ 

 صلحة أو خشية فتنة.اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم منَّ على من استحق القتل وذلك لرجاء م
أما لو ارتكب ما يوجب الحد، ثم التجأ إلى الحـر فحكى علي بن العباس إجماع أىل البيت 

أنو ال يقيم عليو الحد حتى يخرج، وىو قوؿ أبي حنيفة ولكن ال يطعم وال يسقى وال يبايع حتى 
 َكاَف آِمنًا{.يخرج، ويكوف ىذا مخصصاً بقولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }َوَمْن َدَخَلُو  

 وقاؿ الشافعي : إنو ُيستوفى منو، ىكذا الخبلؼ في القصاص.
، أما لو ارتكب ما يوجب الحد أو  قاؿ أبو جعفر: ال خبلؼ أف األطراؼ تستوفى في الحـر

، وكبلـ أىل  القصاص في الحـر فقاؿ أبو جعفر: قد ىتك الحـر فيستوفى منو في الحـر
 المذىب محتمل لذلك ولخبلفو.

فهذا أمر  -المذكور بقولو تعالى: }َوالَ تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو{  -الكبلـ عن النهي وأما
 بالشدة، وأف ال يلين ويترفق.

 قاؿ جار اهلل: وكفا برسوؿ اهلل أسوة حيث قاؿ: ))لو سرقت فاطمة بنت محمٍد لقطعت يدىا((.
سعيد بن جبير، وإبراىيم، وسليماف بن يسار، قاؿ الحاكم :عن مجاىد ,وعكرمة، وعطاء، و 



 وابن زيد: المراد رأفة تمنعكم من استيفاء الحد.
 وقيل: تمنع من اإليجاع الشديد: عن الحسن، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وحماد.

 وىهنا نكت:
األولى: إذا تاب الزاني ,أوالسارؽ ,أو الشارب, فإف الحد ال يسقط على ظاىر المذىب: وىو 

 ؿ أبي حنيفة ,وأصحابو، وأحد قولي الشافعي بخبلؼ المحارب وقاطع الصبلة عندنا.قو 
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 وفي قولو اآلخر ,والناصر :أنو يسقط.
ُهَما{ وقولو تعالى:}فاقطعوا  وسبب الخبلؼ :أف اآلية وىي قولو تعالى: }فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

وط، وأكدت الداللة بالسنة، وذلك أنو صلى أيديهما{ لم تفصل، وكاف ىذا حجة لعدـ السق
اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ في االمرأة التي اعترفت عنده بالزنى: ))لقد تابت توبة لو تابها أىل 

 المدينة لغفر لهم(( وروي مثل ىذا في ماعز، وقد حدىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ُهَما{  وحجة من أسقطو بالتوبة أنو تعالى قاؿ في آية النساء: }فَِإْف تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنػْ

وقاؿ تعالى في المائدة في آية السارؽ:}والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما{ إلى قولو: }َفَمْن 
ى تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلِمِو َوَأْصَلَح فَِإفَّ اللََّو يَػُتوُب َعَلْيِو{ فأخرج التائب، وأيدوا ذلك بالقياس عل

 المرتد.
 أما القاذؼ فبل إشكاؿ أف حده ال يسقط بالتوبة.

قاؿ الحاكم: ال يجوز أف يرجم المصر حتى ال يقاـ عليو الحد، وأما التائب فيجوز أف يرجم؛ 
 ألف ما يقاـ عليو امتحاف وليس بعقوبة ىذا لفظو.

ثبت بإقراره ترؾ؛  قاؿ في االنتصار: وإذا ىرب المرجـو نظر فإف ثبت عليو بالبينة لم يترؾ، وإف
ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ في قصة ماعز: ))ىبل تركتموه(( فإف لم يتركوه فبل ضماف 

 عليهم؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يوجب عليهم الضماف.
: ))خير األمور -عليو السبلـ-الثاني: في صفة الضرب وذلك أف يكوف غير مبرح لقولو 

 أوساطها((.
 اؿ في الكافي: ال يكوف السوط حلقاً ,وال حديدًا، وال في رأسو ثمرة :وىي العقد.ق

 قاؿ في المرشد: يكوف طولو ذراعاً، وال يبين الجبلد ابطو.
قاؿ أىل المذىب: ويكوف السوط الذي يضرب بو بين الغليظ والدقيق؛ ألف الرأفة التي نهى 

ل، ولهذا فإنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضرب عنها ال تبلغ إلى أف يفعل بو ما يخشى منو القت



 المريض بالشمراخ.
 قاؿ في االنتصار: ويجب أف يوالي بين الضرب؛ ألف التفريق يبطل األلم.
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وحكى علي بن العباس فقاؿ: أجمع علماؤنا أف حد الزاني :أشد ضرباً من الشرب، والشرب: 
حابو ، والتعزيز أشد ضرباً من الحد: وىذا قوؿ أشد ضرباً من القذؼ، وبو قاؿ أبو حنيفة وأص

 المؤيد باهلل.
 وقاؿ الحسن ,والثوري: حد الزنى أشد، ثم القذؼ، ثم الشرب.

 قاؿ حماد: يحد القاذؼ, والشارب وعليهما ثيابهما، والزاني تخلع ثيابو، وتبل ىذه اآلية.
 وقاؿ مالك ,والليث: الحدود كلها سواء غير مبرح.

 وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنو ال ينبغي أف يتجاوز األلم إلى اللحم.قاؿ جار اهلل: 
 الثالثة: في حاؿ المحدود وما يضرب منو وما ال يضرب:

 أما حالو: فالرجل يضرب قائماً والمرأة قاعدة عندنا ,واألكثر.
 وقاؿ ابن أبي ليلى: تضرب المرأة قائمة، وخطأه أبو حنيفة.

 يلى.وقاؿ أبو يوسف بقوؿ ابن أبي ل
ويجرد المحدود من الغليظ الذي يمنع من اإليجاع :كالفرو ,والحشو, ونحو ذلك.وأما سائر 

 الثياب فقاؿ أبو حنيفة والشافعي : يجرد إال من اإلزار.
وقاؿ أىل المذىب: ال يجرد من الرداء؛ ألف الثوب الواحد ال يمنع من األلم، وكشفو يؤدي 

 لقذؼ أنو يجلد بثيابو، وفي المرأة أنها ال تكشف.إلى انكشاؼ العورة، ووافقونا في حد ا
 : يجلد القاذؼ بثيابو.-عليو السبلـ-وعن علي 

وأما ما يجلد من أعضائو: فمذىبنا أنو يفرؽ الضرب على أعضائو إالَّ الوجو فإنو خارج؛ ألنو 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ في المرجومة: ))ارموا واتقوا الوجو((.

ليو وآلو وسلم: ))إذا ضرب أحدكم فليتق الوجو(( فالمفهـو من كبلمهم وقاؿ صلى اهلل ع
 واستداللهم دخوؿ الرأس.

 وقاؿ أبو حنيفة ,والشافعي : ال يضرب الوجو وال الرأس والفرج.
 أنو قاؿ لرجل أمره بضرب الشارب: اتق وجهو ومذاكيره. -عليو السبلـ-وفي حديث علي 

أف الرأس ال يضرب؛ -قوؿ أبي حنيفة ,والشافعي : مثل -وقد فرع بعض المتأخرين للمذىب
 ألف لو حرمة.



وعن مالك: ال يضرب إال الرأس، وفي رواية عنو: ال يضرب إال الظهر، وداللة اآلية مطلقة، 
 والسنة تخصص بما ذكرنا.
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 -ٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{ بقولو تعالى:}َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائِفَ  -وأما ما أمر بو تعالى من حضور طائفة:
ففي لفظ العذاب داللة على أنو البد من اإليجاع، فما منع منو لم يكن الجلد الذي فعلو 

 عذاباً.
وأما حضور الطائفة فظاىر األمر للوجوب؛ ألف في ذلك تنكيبلً بالزاني ولطفاً لغيره، واإلماـ 

 يحيى: جعل الحضور مستحبًا.
 واختلف كم قدر الطائفة:

 ىا الهادي بثبلثة غير اإلماـ والجبلد، وللمفسرين أقواؿ:ففسر 
أنو يكفي واحد: وىذا قوؿ مجاىد، ويحتجاف بقولو تعالى: }َوِإْف  -عن النخعي -األوؿ: 

نَػُهَما{ وذلك يدخل فيو الواحد إذا قاتل واحد في  طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
 بينهما.وجوب اإلصبلح 

 وقاؿ عكرمة,وعطاء: اثناف.
 وقاؿ الزىري، وقتادة وأبو علي: ثبلثة.

 قاؿ الحاكم: وىو الذي يقتضيو ظاىر اللفظ.
أربعة، واختاره اإلماـ يحيى؛ ألف األربعة قد اعتبرت في  -عن مالك, والشافعي-وفي الغزنوي 
 عدد شهوده.

 وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.
 بن عباس أربعة إلى أربعين.قاؿ في الكشاؼ: وعن ا

 وعن الحسن: عشرة.
 قاؿ الزمخشري: وفضل قوؿ ابن عباس؛ ألف األربعة ىي التي ثبت بها الحد.

 وعن الحسن وأبي بردة: يحضر الشهود ليعلم بقاؤىم على الشهادة.
 : وخص اهلل المؤمنين؛ ألف ذلك أبلغ في الفضيحة.-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 قولو تعالى:

ـَ َذِلَك عَ }الزَّ  َلى اِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة الَ يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرٌؾ َوُحرّْ
 اْلُمْؤِمِنيَن{.



النزوؿ: قيل: لما قدـ المهاجروف إلى المدينة وفيهم فقراء، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات 
مئٍذ أخصب أىل المدنية، فرغب ناس في كسبهن، فاستأذنوا رسوؿ اهلل يكرين أنفسهنَّ وىنَّ يو 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم في نكاحهن فنزلت اآلية.
وحـر نكاحهن؛ ألنهنَّ ُكنَّ زانيات مشركات: ىذا عن عطاء، ومجاىد، وقتادة ,والزىري، 

 والشعبي، والرواية عن ابن عباس.
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المدينة، وكاف منهنَّ تسع لهن رايات يعرفنَّ بها يسافحن: أـ وقيل: نزلت في بغايا مكة, و 
مهزوؿ جارية السائب بن أبي السائب، وأـ غليظ جارية صفواف بن أمية، وحنَّة القبطية جارية 
العاص بن وائل، ومارية جارية مالك، وىبللة جارية سهيل بن عمرو، وأـ سويد جارية عمر بن 

سود، وبريدة جارية ىشاـ، وقرينة جارية ىبلؿ بن أنس، وكاف عثماف، وشريفة جارية زمعة بن األ
ال يدخل عليهّن إال زاٍف أو مشرؾ، فاستأذف رجل من المسلمين في نكاح أـ مهزوؿ وكانت 

 شرطت أف تنفق عليو، فنزلت اآلية :عن عكرمة.
زنى، وقيل: نزلت في مرثد الغنوي وعناؽ زانية دعتو إلى نفسها فقاؿ مرثد: إف اهلل حـر ال

فقالت: فانكحني، فقاؿ: حتى اسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسألو فنزلت اآلية 
 :عن عمرو بن شعيب.

 ثمرة اآلية:
اعلم أنو تعالى صرح بتحريم نكاح الزانية أو المشركة على المؤمنين على ما أفاده الظاىر، 

ًة َأْو ُمْشرَِكًة{ أنو يحـر على الزاني أف ينكح عفيفة والمفهـو من قولو: }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانِيَ 
 وأف لو أف ينكح زانية أو مشركة .

أما تحريم نكاح المؤمن للمشركة :فذلك ثابت، لكن إف كانت حربية فذلك إجماع، وفي 
 الكتابية الخبلؼ.

 وأما تحريم نكاح المؤمن للزانية ففي ذلك وجوه:
سبب النزوؿ، فذلك أف الزانية التي دعت المسلم إلى  األوؿ: أف ىذا وارد على ما جاء في

 نكاحها كانت مشركة فحـر ألجل الشرؾ.
الثاني: أف ىذا منسوخ بقولو تعالى:}َوَأنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم{ :وىذا مروي عن سعيد بن 

 المسيب ,وجماعة.
إلجماع ال وادعى أبو علي اإلجماع على نسخ ذلك، وقاؿ بعضهم: نسخت باإلجماع؛ لكن ا



 ينسخ عند األكثر.
وقيل: أريد بهذا أف من زنى بامرأة حـر عليو نكاحها، وأف ىذا الحكم باؽ، ويكوف المعنى 

الزاني بامرأة ال ينكحها إال زاف،: وىذا مروي عن عائشة وابن مسعود، وروي مثلو أيضاً :عن 
 ,وأبا بكر والحسن،. -عليو السبلـ-علي 
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 مد: إلى أنهما إذا تابا جاز التناكح بينهما، وىذا ظاىر كبلـ الهادي.وذىب قتادة ,وأح
والذي حصلوه للمذىب أف العقد يصح تابا أـ ال، لكن مع عدـ التوبة يحـر العقد مع انعقاده؛ 

 ألنها ال تحصن ماءه.
والقاسم ,والهادي ,وبعض أىل التفسير: يحملوف النكاح المذكور على الوطء زنى، والفائدة 

اجها من تسمية اإليماف، كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يزني الزاني حين يزني إخر 
 مروي عن ابن عباس ,وسعيد بن جبير. -التأويل -وىو مؤمن((: وىذا 

وقيل: إف اهلل تعالى بين حالهم وما عاد بهم الرغبة فيو فقاؿ: }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة{: أي 
بيث الذي من شأنو الزنى، ال يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في الفاسق الخ

فاسقة مثلو، أو مشركة، والفاسقة الخبيثة الزانية، كذلك ال يرغب في نكاحها الصلحاء، بل 
ينفروف عنها، وإنما يرغب فيها الفسقة أو المشركوف، ونكاح المؤمن الممدوح عند اهلل تعالى ال 

مسلك الفسقة اْلُمتَِّسِمين بالزنى، بل ذلك محـر محظور لما فيو من التشبو  ( في1ينخرط )
بالفسقة، وحصوؿ التهمة، والتسبب لسوء القالة والغيبة، وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطائين 

فيها تعرض القتراؼ اآلثاـ، فكيف بمزاوجة الزواني، وقد نبو اهلل على ذلك بقولو 
 اَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم{.تعالى:}َوَأنِكُحوا األَيَ 

 قاؿ الزمخشري: وحملو على الوطء ال يصح لوجهين:
 أحدىما: أف ىذه اللفظة في القرآف لم ترد إال للعقد.

والثاني: أنو يؤدي إلى فساد المعنى، إذ يصير المعنى الزاني ال يزني إال بزانية، والزانية ال يزني 
 يعني وقد يطأ الزاني غير زانية وىي زوجتو وأمتو، والزانية قد يطأىا زوجها. بها إال زاف، لعلو

__________ 
( ػ عبارة الكشاؼ ) ونكاح المؤمن الممدوح عنداهلل الزانية ورغبتو فيها وانخراطو بذلك في 1)

 2ص  2سلك الفسقة المتسمين بالزنى محـر عليو محظور لما فيو من التشبو بالفساؽ ( ج 
21/ 
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 قاؿ جار اهلل: والجملة األولى: صفة الزاني أنو ال يرغب إال إلى مثلو دوف العفائف.
والثانية: صفة الزانية لكونها غير مرغوب فيها لؤلعفاؼ ؛ولكن للزناة. وقدمت الزانية في األولى 

ماضها لبياف العقوبة؛ ألنها السبب في سبب العقوبة، وألنها مطمعة في الزنى بما يحصل من إي
 ( وتمكينها.1)

وقدـ الزاني ىنا؛ ألنها مسبوقة بذكر النكاح، والرجل أصل فيو؛ ألنو الطالب والراغب، والقراءة 
وفيو معنى النهي؛ ألنو تعالى أخبر أف عادتهم جارية بذلك، وعلى  -بالرفع-الظاىرة ال ينكُح 

 -بالجـز ؛ –ال ينكْح المؤمن أف ال ُيدخل نفسو تحت ىذه العادات. وقراءة عمر بن عبيد :
 .-على النهي

. فظهرت من جملة ما -بفتح الحاء-وقرئ َحـر  -بضم الحاء-والقراءة الظاىرة :وُحـر ذلك 
 ذكرنا مسائل :

تحريم المشركة على المؤمن، وذلك ظاىر باؽ، وتحريم الزانية على المؤمن، فإف كاف الزاني 
 ها ال تحصن ماءه.غيره حـر الفعل إلدخالو نفسو موضع التهمة، وألن

قاؿ المؤيد باهلل: وإذا عرؼ من زوجتو الزنى وجب عليو طبلقها، فإف لم يطلق كاف ىذا قد جاء 
 في شهادتو، وأما انعقاد النكاح فينعقد، وعدـ اإلنعقاد منسوخ كما سبق.

س وإف كاف ىو الزاف فالخبلؼ المتقدـ :فاألكثر أنها ال تحـر بل ينعقد العقد وقد شبهو ابن عبا
 بمن سرؽ ثمر شجرة ثم اشتراه.

قاؿ في الكشاؼ: وروي أنو سئل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن ذلك فقاؿ: ))أولو سفاح 
 وآخره نكاح، والحراـ ال يحـر الحبلؿ((.

وأما نكاح المؤمنة للزاني فينعقد وفاقاً، لكن ال يمنع أف يكره لمقاربة الفاسق، ودخولها تحت 
 أوامره.

 قولو تعالى:
ُلوا َلُهْم الَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة َوالَ تَػْقبػَ }وَ 

 َو َغُفوٌر رَِحيٌم{.َشَهاَدًة َأَبداً َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف، ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإفَّ اللَّ 
__________ 

 ( ػ مشارفة النظر تمت.1)
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رضي اهلل -النزوؿ: في الكشاؼ إنها نزلت في حساف بن ثابت حين تاب مما قاؿ في عائشة
 .-عنها

 وقيل: في نساء المؤمنين :عن الضحاؾ، واألوؿ مروي عن سعيد بن جبير.
 ثمرات اآلية المنطوقة ثبلثة:

 ن رمى المحصنة ولم يأتي بأربعة شهداء حد ثمانين جلدة.األوؿ: أف م
 الثاني: أف شهادتو ال تقبل.

 الثالث: أف قذفو المذكور يوجب فسقو إالَّ أف يتوب، والمفهومة تظهر في خبلؿ ذلك.
منها :أف قذؼ غير المحصنة ال يوجب حد الثمانين؛ ولكن ما ذكر من األحكاـ معرفتو متوقفة 

 رامي, والمرمي، والرمي، وبياف الشهود.على بياف ماىية ال
، ولكن خرج الصغير  ؛ ألف لفظ الذين من ألفاظ العمـو أما الرامي :فظاىر اآلية العمـو

 والمجنوف بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))رفع القلم عن ثبلثة(( وباإلجماع.
 :فإنو يجب عليو حد القاذؼ. -إذا قذؼ-وأما السكراف 

، وفي قوؿ علي قاؿ: وىو إجماع وق في حد الشرب: إنو إذا  -عليو السبلـ-د دخل في العمـو
 شرب سكر، وإذا سكر ىذى، وإذا ىذى افترى، فأرى أف عليو حد المفتري.

 وأما الوالد إذا قذؼ ولده :فعند القاسم, والهادي: يحد، وىو محكي عن األوزاعي و مالك.
 كي عن المؤيد باهلل، والمنصور باهلل.وقاؿ أبو حنيفة, وأصحابو, والشافعي: ال، وىذا مح

وسبب الخبلؼ أف من أوجب بقذفو الحد أخذ بعمـو اآلية، وفرؽ بين ذلك وبين سقوط 
القصاص بأف القصاص من حقوؽ اآلدميين، وحد القذؼ مشوب بحق اهلل، وفرؽ بين ذلك 

هلل عليو وآلو وبين القطع إف سرؽ من ماؿ ولده أف الوالد لو شبهة في ماؿ ولده، بقولو صلى ا
 وسلم: ))أنت ومالك ألبيك((.

وأما من أسقط الحد في قذؼ الوالد لولده فيقوؿ: قولو تعالى:}َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ َواَل 
، ولهذا لم يقد بولده ولم يقطع إف  َهْرُىَما{ فيو نهي عن أذية الولد لوالده على طريق العمـو تَػنػْ

 سرؽ مالو.
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اهلل في المهذب: ال يحد الوالد بقذؼ ولده، وال يعزر، وال يفترؽ الحاؿ في قاؿ المنصور ب
القاذؼ بين أف يكوف ذكر ,أو أنثى, أو خنثى، وال فرؽ بين أف يكوف مسلماً, أو ذمياً، وال فرؽ 



بين أف يكوف حراً ,أو عبداً إال في كمية حد العبد إذا قذؼ، فعندنا, والجمهور: أنو ينصف لو  
 الحد إذا زنى: وىذا مروي عن الخلفاء األربعة,وابن عباس. كما ينصف لو

 وقاؿ األوزاعي ,وىو محكي عن ابن مسعود: إنو يجلد ثمانين كالحر تعلقاً بعمـو اآلية.
 قاؿ في النهاية: وىذا مروي عن عمر بن عبد العزيز، وأبي ثور، وداود.

في المحصنات، وىذا يدخل فيو وأما بياف الذمي فقد جعلت اآلية الكريمة األحكاـ المذكورة 
 النساء ببل إشكاؿ.

وأما الذكور فبل خبلؼ في أف قاذؼ الذكر المحصن يحد كحد قاذؼ المرأة المحصنة، ولكن 
 اختلفوا من أين أخذ حده:

فقيل: إنو داخل في اآلية، وأف المراد بالمحصنات الفروج أي الفروج المحصنات، أي 
صفة الفرج بدليل قولو تعالى:}َوالَِّتي َأْحَصَنْت فَػْرَجَها{  الممنوعة من المحظور؛ ألف اإلحصاف

 فكاف الظاىر يتناوؿ الذكر واألنثى.
 وقيل: المحصنات يتناوؿ النساء, وأما الذكر :فحكم قاذفو مأخوذ من القياس على النساء.

 وقيل: من اإلجماع.
 َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا{وقيل: من قولو تعالى في ىذه السورة:}ِإفَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَف 

وإذا أثبت ىذا فاإلحصاف لو شروط: وىي البلوغ ,والعقل, واإلسبلـ، والحرية ,والعفة ,في 
 الظاىر، وأف يتأتى من المقذوؼ ما رمي بو.

أما البلوغ, والعقل: فقد قاؿ في الشرح ال خبلؼ في اعتبارىما، وألف المعرة ال تلحق 
 ر, والمجنوف.بالصغي

 وعن داود: يحد قاذؼ الصبي ,والصبية.
 قاؿ أبو جعفر: ىذا خبلؼ اإلجماع.

 وقاؿ مالك: يحد قاذؼ الصبية إذا كاف مثلها يوطأ.
 و عن مالك والليث: يحد قاذؼ المجنوف.
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وأما اإلسبلـ: فشرط لئلحصاف ألجل حد الفرؽ، وقد يدعى أنو إجماع، وعليو قولو صلى اهلل 
ليو وآلو وسلم: ))من أشرؾ باهلل فليس بمحصن(( فإف قيل: فقد رجم صلى اهلل عليو وآلو ع

 وسلم الذميين بالزنى، وشرط الرجم اإلحصاف؟
قلنا: أما على قوؿ الهادي, والقاسم والشافعي ، وأبي يوسف, ومحمد، ففعلو صلى اهلل عليو 



 شرؾ باهلل فليس بمحصن((: ))من أ-عليو السبلـ-وآلو وسلم في الرجم مخصٌص لقولو 
 وأما من نفى رجم الذمي :وىو زيد ,والناصر, وأبي حنيفة فيقوؿ: الرجم منسوخ بهذا الخبر.

وأما اشتراط الحرية ألجل حد القذؼ فهذا قوؿ األكثر، وقد استدؿ ذلك بقولو تعالى:}فَِإَذا 
 َلى اْلُمْحَصَناِت{.ُأْحِصنَّ فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما عَ 

 وقاؿ داود: يحد قاذؼ العبد.
 قاؿ أبو جعفر: ىذا خبلؼ اإلجماع.

 والمدبرة، وأـ الولد :كاألمة ال يحد قاذفهما.
 وعن مالك: يحد قاذؼ أـ الولد سواء كاف لها ولد من سيدىا أـ ال.

 وقاؿ محمد بن الحسن: يشترط أف يكوف لها ولد من سيدىا.
 ذفت وكذا المكاتب فإف الحد يتبعض عندنا.وأما المكاتبة إذا ق

 وقاؿ أبو جعفر: ال يحد قاذفو، كقوؿ أبي حنيفة, والشافعي .
وأما اشتراط العفة في الظاىر ؛فؤلنو إذا ثبت زنىو بالشهادة فالحد ساقط لقولو تعالى:}ُثمَّ َلْم 

القاذؼ، وقد ذكر اشتراط  ( عن1يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء{ والشهرة كالشهادة في سقوط الحد )
العفة في الكشاؼ، والحاكم، والنهاية فبل معنى لما يحكي عن أبي جعفر أنو لم يشترطها إالَّ 

 .-عليو السبلـ-الهادي 
وىو قوؿ أبي -أما إذا قذؼ المحصنة ثم زنت بٍعد ذلك فالذي ذكره أبو طالب ألصحابنا 

د قاذفها؛ والوجو أف بزنىها يبطل كوف وذكره صاحب الوافي :أنو ال يح -حنيفة, والشافعي 
 ظاىرىا العفة، فأشبو من قذؼ المجهوؿ إسبلمو وحريتو.

__________ 
 ( ػ لكونها سبب في درء الحد عن القاذؼ تمت .1)
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: أف حد القذؼ ال  -وىو قوؿ المزني, وأبي ثور  -والذي خرجو أبو طالب ألبي العباس 
 عالى:}َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{.يسقط لدخولو في عمـو قولو ت

أما سائر أنواع الفسق غير الزنى :فبل يمنع من اإلحصاف ,ولزـو الحد لمن قذؼ قاطع صبلة أو 
 قاتل نفس، ونحو ذلك.

وأما اشتراط تأتي ما قذؼ بو فيريد بذلك أف قاذؼ المجنوف، وقاذؼ الرتقاء , والعذراء :ال 
و فتنتفي الغضاضة، وإف كاف معنى اإلحصاف حاصبًل في الرتقاء حد عليو؛ ألنو يعرؼ كذب



ونحوىا :وىو االمتناع من المحظور فعلو الجلد منتفيو وىي إلحاؽ المعرة بالرمي، وكذا لو رُمي 
 المحصن بأنو زنى بعذراء أو رتقاء ، أو قذؼ المحصنة بأنها زنت بمجنوف.

ن :للمقذوؼ أف يطالب ولو عرؼ صدؽ وقاؿ في )شرح اإلبانة(: عند أصحابنا, والفريقي
 القاذؼ فكأنو اعتبر اإلحصاف في الظاىر.

 وقاؿ مالك : ال يطالب، وكأنو اعتبر اإلحصاف في نفس األمر.
وأما بياف الرمي الموجب للجلد فهو إضافة الزنى إلى المرمي الجامع لؤلوصاؼ المتقدمة، 

 بحكاية عن الغير؛ ألف اإلشارة والبد أف يصنف ذلك بلفظ مطلق ال بإشارة ,وكتابة، وال
 والكتابة محتملة، والحكاية لم يصـر فيها بالرمي، وىذا قوؿ الناصر, وأبي حنيفة, والشافعي .

 وقاؿ األوزاعي: إذا قاؿ أخبرت أنك زاٍف كاف قاذفًا.
وعن مالك: يكوف قاذفاً إف لم يتبين على أنو أخبره مخبر، وسواء أضاؼ الفاحشة التي رماىا 

إلى أنو وطأ في قبل ,أو دبر، و أتى امرأة في قبلها ,أو دبرىا حرة ,أو أمة، أو أتى ذكرًا, أو بها 
 أنثى؛ ألف الحد فيما رمي بو يجب، فلو قلنا بوجوب التعزير على الفاعل عزر القاذؼ بو.
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ها وكذا إف رماه بوطء بهيمة في فرجها، إف قلنا ذلك يوجب الحد؛ال إف رمي المرأة بأن
استدخلت ذكر حيواف غير آدمي، وسواء أضاؼ الزنى إلى المرمي ,أو إلى فرجو ال إلى يده 

ورجلو؛ ألف الزنى يطلق على العين ونحوىا مجازًا، أو يكوف قاذفاً بما يتضمن الزنى، وىو نفي 
النسب من صاحب الفراش، فإذا قاؿ لرجل: لست ابن فبلف وىو المنتسب إليو فقد صار 

، وال يكوف قاذفاً فاستحق جلد ثمانين إف رماه بكفر أو فسق أو شرب أو نحو ذلك قاذفاً ألمو
 من أنواع المعاصي.

والوجو: أف اآلية اشترطت لعدـ الجلد أف يأتي بأربعة شهداء، واشتراط األربعة ال يكوف إال في 
 الزنى، فدؿ ذلك أنو المراد.

 شتم بالزنى.قاؿ القاضي: وألف من جهة التعارؼ يطلق الرمي على ال
قيل: وألف الرمي بالزنى كثير:فاحتيج إلى زجر بخبلؼ الرمي بالكفر. وإذا عرؼ ىذا فبلبد أف 

يأتي بلفظ صريح موضوع للزنى ال يحتمل غيره نحو يا زاف يا زانية، أو بلفظ ظاىره للزنى، وإف 
ذلك يكيد من  احتمل غيره وىو يعبر عنو بالكناية نحو لست بابن فبلف ,أو يا فاعل بأمو؛ ألف

 جهة العرؼ الرمي بالزنى.
وال فرؽ عندنا ,ومالك ,والشافعي: بين أف يأتي بالكناية في حاؿ الغضب والرضاء، وعند 



 الحنفية إنما يحد فيها إذا كاف في حاؿ الغضب؛ ألف الظاىر أنو أراد بو نقصو وعيبو.
 إف قيل: فيما يفارؽ الصريح الكناية؟

ر الحسين يقبل صرفو بالكناية ال بالصريح، وقيل: يفترقاف في الوضع قلنا: فيو تردد، فعن األمي
ال في الحكم، وأما إذا عرض بالزنى ولم يذكر ما يقتضيو بأف يقوؿ أنا لست بزاف، أو اهلل يعرؼ 

من الزاني مني ومنك، أو يا ولد الحبلؿ، فمذىبنا ,وأبي حنيفة,والشافعي, وابن شبرمة 
 ,والثوري: ال يكوف قاذفاً.
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وقاؿ مالك: يحد بذلك عند الغضب، ومنشأ الخبلؼ أف مالك اعتبر ما يلحق المعرة 
والغضاضة منو، ويفهم منو إرادة إضافة الزنى، وحجة الجمهور الحديث المشهور أف رجبلً قاؿ 

للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إف امرأتي ال ترد يد المس، فقاؿ لو: ))طلقها(( ولم يجعلو 
 ، ,وابن مسعود، واألوؿ مروي عن عمر.-عليو السبلـ-فاً: وىذا مروي عن علي قاذ

 قلنا: الحدود تدرأ بالشبهات.
 قاؿ صاحب النهاية: إْف أكثر استعماؿ التعريض بها كانت قذفاً وإالَّ فبل، وىهنا فروع:
لئلمرأة، منها: إذا قاؿ رجل المرأة زنى بك فبلف ففي شرح التحرير ما يقتضي أنو ليس بقاذؼ 

 لجواز أف تكوف نائمة أو مكرىة.
 ( ، وأما الرجل فيكوف قاذفاً لو.1وفي )شرح اإلبانة(: أنو يكوف قاذفاً لها، ورجح األوؿ )

الفرع الثاني: إذا قاؿ لعبد من شراؾ أو من باعك زاٍف كاف قاذفاً للبائع أو للمشتري، فإف 
ى القريب، ىكذا في الشرح، ال لو قاؿ: من تعددوا فلآلِخر؛ ألف َمن بمعنى الذي وىي إشارة إل

 يشتريك أو من يبيعك فليس بقذؼ.
الفرع الثالث: إذا خاطب امرأة فقاؿ لها: يا زاف فقاؿ المرتضى: يحد إذا اعترؼ أنو أراد بها 

 الزنى منها، وىذا مجمع عليو.
 وقاؿ أبوطالب: يحد إالَّ أف يدعي أنو أراد رجبًل.

اً، ومنشأ الخبلؼ في وضع العبارة ما يفيد، فقاؿ أبوطالب: إسقاط وقاؿ أبو حنيفة: يحد مطلق
عبلمة التأنيث معهودة في مخاطبة النساء كطالق أو حائض، وألف التعويل على فهم المعنى ال 

 على اللفظ، كما لو قاؿ للمذكر زنيِت بكسر التاء وللمؤنث بفتح التاء.
شبهة، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: قاؿ أبوطالب: وإذا ادعى أنو عنى رجبلً كاف ذلك 

 ))ادرؤوا الحدود بالشبهات((.



 الرابع: عكس ىذا التأنيث بأف يقوؿ للمذكر في جميع المثاؿ يا زاينة.
 فقاؿ أبوطالب, والشافعي, ومحمد: يكوف قاذفاً؛ ألف التعويل على المعنى.

__________ 
 ( ػ لعدـ إسناد الفعل إليها تمت.1)
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قاؿ أبو حنيفة وأبو يوسف: والوافي في الحد ال يكوف قاذفاً؛ ألف الهاء مع المذكر ال تكوف و 
 إال للمبالغة في االسم، نحو عبلمة ونشابة ] ونسابة[ ، ال للمبالغة في الفعل.

الخامس إذا قاؿ زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة, وأبي يوسف، وال يحد عند محمد 
 ,والشافعي .

 يحيى : يرجع إليو في التفسير، وىو يؤؿ إلى قوؿ الشافعي. وقاؿ محمد بن
قاؿ في االنتصار: ال يحد ألف حقيقتو الصعود، فإف لم يقل في الحبل حد إف كاف من العواـ ال 

 إف كاف من أىل اللغة.
 ولو قاؿ: زنيت في الجبل كاف قاذفاً.

 ظ اللغوي؟ومنشأ الخبلؼ : ىل يجمع على ما يسبق الفهم، أو إلى مدلوؿ اللف
 ( .1السادس: إذا كاف اللفظ محتمبلً بأف يقوؿ: لم. أجدِؾ عذراء لم يكن قاذفاً )

 وكذلك لو قاؿ: أنت أزنى الناس؛ ألنو يحتمل االستفهاـ.
وكذا إذا قاؿ: فجرت بفبلنة، أو جامعتها حراماً :عند الشافعي ، وذكره الطحاوي، والقاضي زيد 

 غيره.للمذىب؛ ألف اللفظ محتمل للزنى و 
 وقاؿ مالك: يكوف قاذفاً فيحد ؛ ألف فهم الزنى ىو السابق .

السابع :إذا أضاؼ الزنى إلى حالة ال تكوف فيها محصنة كأف يقوؿ زنيت وأنت كافرة أو مملوكة 
أو صبية أو مجنونة أو مكرىة وقد كانت على الكفر أو الرقلم يكن قاذفاً ؛ ألنو أضاؼ الزنى 

 يكن قاذفاً، :وىذا ذكره أبو العباس , وأبو طالب. إلى حاؿ لو رماىا فيو لم
وقاؿ أبو حنيفة ,وأصحابو، والثوري، واألوزاعي، وقواه الشيخ أبو جعفر: إنو يكوف قاذفاً إذا 

قاؿ: زنيت وأنت كافرة أو مملوكة؛ ألنو زادىا غضاضة إلى غضاضة ال يقاؿ ىو داخل في 
ُمْحَصَناِت{ كما قلتم في قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف عمـو قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف الْ 

َأْزَواَجُهْم{ أنو إذا رماىا بزنى قبل الزوجية العن لدخولو في عمـو اآلية؛ ألنو قد بطل العمـو 
 بقولو للمحصنة: زنيت مكرىة,و أو صغيرة, أو مجنونة، فكذا يقاس عليو زنيت كافرة ,وأمة.



__________ 
 اؿ زواؿ البكارة بغير الزنى تمت .( ػ الحتم1)
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إذا قاؿ البن المبلعنة الذي وقع اللعاف عليو لست بابن  -يتعلق بنفي النسب: وىو-الثامن: 
 فبلف، فقاؿ المؤيد باهلل وصححو األستاذ :إنو يكوف قاذفاً ألمو؛ ألنو حقق عليها الزنى.

 و ليس بابنو شرعاً؛ ألف النسب قد انتفى.وقاؿ أبو العباس : ال يكوف قاذفاً؛ ألنو صادؽ أن
التاسع: إذا نسب إنساف إلى غير أبيو فإف كاف ممن يطلق عليو اسم األب كالجد, 

والعم,والخاؿ، أو زوج أمو :لم يكن قاذفاً، فهذا مذىبنا ,وىو قوؿ أبي حنيفة، إال أف يفسر 
 ذلك بالزنى.

 دليل تسمية الجد والعم أيضاً أباً 
اُلوا نَػْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَو آبَاِئَك ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَؽ{ وقاؿ صلى اهلل عليو قولو تعالى: }قَ 

 وآلو وسلم: ))العم والد((.
 : ))الخالة أـ((.-عليو السبلـ-وقاؿ 

 وقاؿ تعالى: }يَا بُػَنيَّ ارَْكْب َمَعَنا{ فسر بأنو كاف ابن امرأتو.
 األب مجازاً كاف قاذفاً لؤلـ، على ما دؿ عليو تعليلهم.وإف كاف ال يطلق عليو اسم 

إف قيل: إنو إذا قاؿ لرجل لست ابن فبلف الذي ىو أبوه في الظاىر، أو قاؿ لو أنت ابن فبلف 
لمن ال يطلق عليو اسم األب حقيقة، وال مجازًا، فهذا ليس فيو تحقيق أف األـ زانية بجواز أنو 

شبو ما لو قاؿ زنى بك فبلف، فقد صححتم أنو ليس حصل بوطء شبهة من غير الزوج، فأ
( ، أما لو نفاه من العرب وىو عربي فليس 1بقاذؼ، لجواز أنها مكرىة ,أو نائمة ,,أو مجنونة )

بقاذؼ، وكذا إف قاؿ: لست من األنصار بجواز أف يريد األـ العليا، وال يعلم إحصانها، وىذا 
 زيد. ذكره المنصور باهلل ,وأبو حنيفة ،والقاضي

وقاؿ الحسن بن حي يكوف قاذفاً فيحد كذا لو نسبو إلى صفة ليست في أبيو، كأف يقوؿ: يا 
 أبن األعور، أو يابن الخياط، وليس أبوه كذلك.

 وقاؿ الليث: إذا قاؿ يا بن الخياط وليس أبوه بخياط حد.
ر: وىذا محكي عن وكذا لو قاؿ للعربي: يا نبطي أو يا فارسي فبل حد لجواز أنو أراد بنبطي الدا

 ابن عباس، وبو قاؿ: أصحاب أبي حنيفة.



__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت1)

(1/399) 

 

 وعن مالك: إذا قاؿ للعربي ذلك حد، ولو قاؿ لفارسي يا قبطي أو يا نبطي لم يحد.
فَّ المرأة العاشر: إذا قاؿ المرأة يا بنت الزانية فقالت: زنت بك كانا قاذفين ألـ ىذه االمرأة ال أ

قاذفة للرجل؛ ألنها لم تضف إليو الزنى، بل إلى أمها. ولو قاؿ رجل المرأة يا بنت الزانية فقالت 
المرأة: صدقت إنها كانت زانية، كانا قاذفين ألـ ىذه االمرأة ال إف قالت صدقت فقط، فإف 

 ق في أمر آخر.الرجل يكوف قاذفاً ال االمرأة، ىذا مذىبنا، وأبي حنيفة ؛لجواز أفَّ التصدي
وقاؿ زفر: تكوف قاذفة في الحالين، ولو قاؿ يا زانية فقالت: زنيت بي وىما أجنبياف صار كل 

واحد قاذفاً لصاحبو، ال أف قالت زنيت بك، فإنها ال تكن قاذفة لو؛ ألنو لم تضف إليو بل إلى 
لجواز نفسها، وسقط عنو حد القذؼ لكونها صدقتو، وفي الزوجين ال قذؼ في الوجهين، 

 أنهما أضافا وطء الزوجية إلى الزنى لوقاحتهما، إال أف يضيفا الزنى إلى غير وطء الزوجية.
 قولو تعالى: }ُثمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء{

 اعلم أنو يتعلق بهذه النكتة أحكاـ:
قاؿ القاسم األوؿ: كم مدة أجلو في إتيانو بالشهادة إذا ادعى أف لو شهود على ما قذؼ بو، ف

ويحيى: يؤجل مدة ولم يحدا، وخرج أبوطالب, والمؤيد باهلل لهما أنها كأجل الشفيع؛ ألنها مدة 
 معتبرة في الشرع.

وقاؿ أبي العباس وأبي حنيفة : مدة لبث الحاكم في المجلس، مع مبلزمتو أوأخذ كفيل منو؛ 
 ألف المجلس أجل المتصارفين.

 ـ ال؟الثاني: ىل يشترط إجماع األربعة أ
 فالمذىب والشافعي: أنو ال يشترط لعمـو اآلية.

وقاؿ أبو حنيفة ,ومالك، واألوزاعي، وابن حي: البد من اجتماعهم وإالَّ كانوا َقَذَفًة؛ ألنَّا لو لم 
نشترط االجتماع لـز لو شهد واحد أو اثناف أو ثبلثة أف ال يحدوا؛ ألنو يجوز في كل وقت 

 وجود شاىد رابع.
 نتظر بأمارة مدة مقدرة ال أنا نسقط الحد مطلقاً.قلنا: إنما ي

 الثالث: إذا قذؼ واحد وأتى بثبلثة شهود ىل يسقط بذلك حد القذؼ ؟
 فأطلق أبوطالب: أنو يسقط.
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 وقاؿ صاحب الوافي: ال يسقط والبد من أربعة غير القاذؼ.
 يشترط اجتماعهم عندنا.وجو القوؿ األوؿ: أف يقدـ قذفو كتقدـ شهادتو، وقد ثبت أنو ال 

 والثاني معو ظاىر اآلية؛ ألنو تعالى أثبت رامياً، وجعل حد الرامي ثمانين إف لم يأتي بأربعة.
وقد حكي عن الغزالي :أف الرامي إف جاء بلفظ الشهادة وكاف ذلك بحضرة القاضي كفى معو 

ضي فبلبد من أربعة سواه، ثبلثة، فأما إذا لم يأتي بلفظ الشهادة وكانت الشهادة بغير حضرة القا
 وجعل ىذا تلفيقاً بين أبي طالب وابن ببلؿ.

الرابع: إذا كانت الشهادة ال يحكم بها بمثل أف يكونوا ذميين أو فسقة أو مجانين أو عمياً، 
 فإف لكماؿ عددىم يخرجوف من أف يكونوا قذفة، ىذا كبلـ أىل المذىب: وىو قوؿ الحنفية.

 ـ أىل المذىب و ىو قوؿ زفر أنو يقسط عنو الحد.وإذا كاف ثم قاذؼ فقياس كبل
 وقاؿ أبو يوسف: يحد القاذؼ دوف الشهود.

 وقاؿ مالك ,وعبيد اهلل بن الحسن:يحد الشهود؛ ألف شهادتهم لغو.
إف قيل: لم ال يكوف قولنا ىكذا ألف العلماء قد قالوا: إنما ذكر اهلل سقوط الحد باألربعة 

ف دوف األربعة ال يسقط الحد؛ ألنو ليس بشهادة زنى فكذا شهادة لكونها شهادة الزنى، فإذا كا
 الفساؽ ليست بشهادة زنى، فهذا سؤاؿ على قوؿ من أسقط الحد عن القاذؼ.

 وقد ذكرت صور لها شبيو بهذا:
منها: إذا شهد اثناف أف الزاني أكره المرأة وإثبات أنها مطاوعة فإنها ال تحد وفاقاً، وفي حده 

 وأبي حنيفة, والشافعي قالوا: ال يحد.خبلؼ الناصر ,
 وأبو يوسف,ومحمد قاال: يحد.

 وأما الشهود فالمفهـو من كبلمهم أنهم ال يحدوف.
وقاؿ األوزاعي: يحد الشهود، وكذا يلـز على قوؿ األكثر لو شهد أربع نسوة أف ال يحدىن حد 

 القذؼ.
و حنيفة: ال يحد الشهود لكماؿ ومنها لو شهد اثناف أنو زنى بالبصرة وآخراف بالكوفة قاؿ أب

 عددىم.قيل: وىذا مذىبنا.
وقاؿ الشافعي : يحد الشهود في أصح قوليو؛ ألف الشهادة لم تكمل على فعل واحد، و يأتي 

 مثل ىذا اختبلؼ الشهود في الزماف وإضافة الزنى من شخص إلى أشخاص.
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 والبعض على الفعل لكماؿ العدد.قيل: وكذا ال يحد الشهود إف شهد بعضهم على اإلقرار 
 قولو تعالى:

 }فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة{
ىذا خطاب لؤلئمة كما تقدـ في حد الزنى، لكن البد من دعوى في حد القذؼ من المقذوؼ 

ذكره أبوطالب, ومحمد بن الحسن؛ ألف الَشين والغضاضة تعلق بو، فاشترط طلبو وإف كاف 
 الحد حقاً هلل .

يمتنع أف يكوف الحد لواحد، والمطالبة آلخر كالوكيل بالبيع لو المطالبة بالثمر، والثمر وال 
 للموكل، وكذلك الوكيل يقبض المبيع.

( ، إذ لو 1قاؿ في الشرح: وىكذا حد السرقة القطع حق هلل تعالى، والمطالبة إلى المسروؽ )
 لم يطالب لم يقطع.

شهادة من غير دعوى المسروؽ. وتتعلق بهذه الجملة وعن المؤيد باهلل في حد السرقة: تصح ال
 أحكاـ:

األوؿ: أنو إذا ثبت القذؼ وجب الحد، وقد يسقط بإقرار المقذوؼ، ونكولو عن اليمين، ذكره 
المؤيد باهلل في الزيادات، فإذا قاؿ القاذؼ أحلف ما زنيت، ونكل سقط الحد عن القاذؼ، 

 رين السيد يحيى ,والفقيو يحيى.وإف لم يحد الناكل، وىكذا فرعو من المتأخ
وقاؿ الفقيو محمد بن يحيى: ال يطالب أحد باليمين أنو ما زنى، كما ال يطالب باليمين أنو ما 

 شرب، وكذا يسقط بإقامة البينة. وأما بعفو المقذوؼ فهذه مسألة خبلؼ بين المجتهدين:
ط بعفو المقذوؼ؛ ألنو حق فظاىر قوؿ القاسم ,وأبي حنيفة, والثوري, واألوزاعي: أنو ال يسق

 هلل تعالى كسائر الحدود، فبل يسقطو المقذوؼ ال قبل الرفع وال بعده.
وقاؿ الشافعي : إنو حق آلدمي فيصح إسقاطو من المقذوؼ قبل الرفع وبعده؛ ألنو ال يكوف إال 

 بطلبو، وألنو إذا أقر سقط.
لعفو قبل الطلب ال بعده، إنو يصح ا -وىو مروي عن مالك -وقاؿ الهادي ,والمؤيد باهلل 

: ))تعافوا الحدود فيما بينكم، فما -عليو السبلـ-وحمل قوؿ القاسم على ىذا؛ و ذلك لقولو 
 بلغني من حد فقد وجب((

__________ 
 ( ػ إلى المسروؽ عليو تمت.1)
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بلـ القاذؼ وكذا بموت المقذوؼ على ما يأتي ,وردتو وزناه، وقياـ البينة على ما قذؼ بو ال بإس
 وردتو؛ ألنو حق آلدمي فلم يسقط باإلسبلـ.

الحكم الثاني: أف القاذؼ إذا تكرر منو القذؼ للمقذوؼ قبل إقامة الحد فهو حد واحد، ما 
لم يتم الحد األوؿ، وقد أدخل في عمـو قولو تعالى:}َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ وقياساً على 

 الزنى إذا تكرر.
أىل المذىب بين أف يضف الرمي الثاني إلى الفعل األوؿ أو إلى غيره، و للشافعي ولم يفرؽ 

 قوالف في التكرر إذا أضاؼ الثاني إلى فعل غير الفعل األوؿ.
ويفرع على ىذا لو أف الزاني جلد وىو محصن، ثم زنى مرة ثانية قبل الرجم إنو ال يجلد للفعل 

 الثاني.
فإنو يحد ثانياً سواء أضاؼ القذؼ إلى الفعل األوؿ أو إلى  وأما إذا كرره بعد كماؿ الثمانين

 غيره، وذلك داخل في عمـو اآلية.
منع عمر من  -عليو السبلـ-وقاؿ أصحاب الشافعي: إذا أضاؼ إلى األوؿ عزر؛ ألف علياً 

 جلد أبي بكرة لما كرر قذؼ المغيرة بعد إقامة الحد عليو.
 الحد أـ ال؟ الحكم الثالث: إذا قذؼ جماعة ىل يتعدد

 وىذا فيو ثبلثة أقواؿ:
: إنو ال  -وحكاه في النهاية عن الثوري, وأحمد, -األوؿ: قوؿ أبي حنيفة, وأصحابو, ومالك 

يجب عليو إال حد واحد، سواء كاف قذفو بلفظ واحد كأف يقوؿ: أنتم زناة، أو بألفاظ كأف يقوؿ 
 .أنت يا فبلف زاف، وأنت يا فبلف زاف، وأنت يا فبلف زاف

القوؿ الثاني: مذىبنا وأخير قولي الشافعي: أنو إذا قذؼ جماعة بلفظ أو بألفاظ وجب الحد 
 لكل واحد.

قاؿ في النهاية: وىو قوؿ البتي ,وابن حي ,حتى قاؿ ابن حي: لو قاؿ من دخل ىذه الدار فهو 
 زاف، جلد لكل من دخلها.

والشعبي: إف كاف القذؼ بلفظ , وابن أبي ليلى, -في القديم -القوؿ الثالث: قوؿ الشافعي
 واحد فحد واحد، وإف كاف بألفاظ فلكل واحد حد.
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وسبب الخبلؼ أف أىل المذىب والشافعي قالوا: إف اهلل تعالى أوجب على كل من قذؼ 
محصنة حد، فإذا قذؼ عدة من المحصنات وجب لكل واحدة حد، كما أف اهلل تعالى أوجب 



دية، فمن قتل عدة من المؤمنين لزمو لكل واحٍد دية، وألف المعرة  على كل من قتل مؤمناً خطأ
والمضرة تثبت لكل مقذوؼ حقاً فبل تتداخل كسائر حقوؽ اآلدميين، وألف موجب القذؼ ىنا 

الحد فبل يتداخل، كما أف موجب قذؼ الزوجة اللعاف، وىو إذا قذؼ زوجاتو لم يتداخل 
حد الباقين: وذلك كجماعة قذفوا رجبًل واحداً فعلى  اللعاف، وأنو لو عفا عن أحدىم لم يسقط 

 كل واحٍد منهم حد، وال يسقط إف عفا عن أحدىم عن اآلخرين .
 أف قيل المطالبة حق للمقذوؼ، والحد حق هلل تعالى.

 قلنا: ىذا ال يفيد كما تتكرر الكفارة إف قَتل جماعًة خطًأ.
نو ال يتكرر؛ ألنو لما قذؼ امرأتو وقاؿ أبو حنيفة ومالك: وحديث ىبلؿ بن أمية قضى بأ

 بشريك بن سحما الَعَن صلى اهلل عليو وآلو وسلم بينهما، ولم يحد لشريك.
 قاؿ في النهاية: وذلك إجماع بين أىل العلم فيمن قذؼ زوجتو برجل.

وأما من فرؽ بين أف يكوف بلفظ أو بألفاظ فقاؿ: إف كل لفظ قذؼ واحد فتعدد لو الحد، وال 
 القذؼ والمقذوؼ على تعدد القذؼ دوف المقذوؼ.يقاس تعدد 
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ويتفرع على ىذا لو قاؿ لرجل: يابن الزواني فإنو يحد على مذىبنا ألمو ,ولجداتو من قبل أمو 
بشرط معرفة إحصاف كل واحدة وبقائها وبقا وليها المطالب؛ ال أف جهل الولي أو جهل 

ولنا أنو يتكرر، وإنما أدخلنا الجدات مع أف اإلحصاف فاألـ مجمع على ذلك والجدات على ق
إطبلؽ األـ عليهن مجاز؛ ألنو عرؼ من ىذا اللفظ أنو لم يرد االقتصار على أمو التي ولدتو، 

بل عرؼ أنو يتناوؿ الحقيقة والمجاز، وخرج من كاف من الجدات من جهة األب؛ ألف 
األـ من الرضاع؛ ألنها ال  استعماؿ ىذا اللفظ في العرؼ للجدات من قبل األـ، ولم تدخل

تسمى أماً حقيقة وال مجازًا مع اإلطبلؽ، بل مع اإلضافة إلى الرضاع، وألف الشتم بها لم 
يستعمل، وال يدخلن الجدات، حيث قاؿ لجماعة: يابني الزواني؛ ألنو قد حصر لفظ الجمع 

اني؛ ألف الجمع بأمهاتهم، ودخوؿ الجدات مشكوؾ وكذا ال يدخلن إف قاؿ الثنين يا بني الزو 
 قد يطلق على االثنين.

أما لو قاؿ في قـو ال يحضروف أنهم زناة فبل يحد ويؤدب؛ ألنو يعلم كذبو، كأف يقوؿ: أىل 
بغداد زناة، وكذا لو قاؿ لجماعة أمهاتهم متفرقات يا بني الزانية، فبل حد ألنو قذؼ واحدة 

 ىاتاف زانية. فأشبو ما لو قاؿ واحدة من النساء زانية، أو إحداكما يا
الحكم الرابع: إذا مات المقذوؼ فإف الحد يسقط عندنا وأبي حنيفة، وادعى علي بن العباس 



 إجماع أىل البيت.
وقاؿ مالك ,والشافعي : إنو يورث، وىكذا عن الناصر، وسبب الخبلؼ أف من جعلو حقاً هلل 

 قاؿ ال يورث، ومن قاؿ: يورث رجح حق اآلدمي.
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الحد ال يورث(( والظاىر ممن أسقط قاؿ في الكشاؼ: وعنو 

 الميراث أنو يقوؿ سواء علم المقذوؼ أـ ال.
وقد فرع بعض المتأخرين : أنو إنما يسقط إذا علم بجواز أنو عفا ال إذا لم يعلم وليس بواضح، 

ؿ أىل المذىب أما لو كانت المقذوفة ميتة وعلم إحصانها فالحد ثابت بعمـو اآلية، لكن قا
,وبعض أصحاب الشافعي: المطالبة إلى أولياء النكاح؛ ألنو حق يتعلق بالفرج، فيعلق بأولياء 

 النكاح.
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وعن بعض أصحاب الشافعي: إلى الورثة، وعن أبي حنيفة: إلى األب والجد ,والولد ,وولد 
 الولد.

واف فعفا أحدىما فلعلو يسقط؛ وعن ابن حي: إلى المسلمين، فلو كاف للمقذوفة وللمقذوؼ أخ
ألف الحد يسقط بالشبهة، وكالقصاص، بل ىذا أولى، فلو مات الولي لم ترث المطالبة وليو،  

كما إذا مات المقذوؼ، فلو مات أحد الوليين فلعل لآلخر الطلب؛ ألف الموت ليس بإسقاط، 
ىذه الفروع على  ولو طلب أحدىما وسكت اآلخر فلعل لو ذلك؛ ألنهم شبهوا بأولياء النكاح

 وجو النظر.
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 سورة النور
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوالَ تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن  اللَِّو ِإْف ُكنُتْم }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

 يَػْوـِ اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوالْ 
 -وىما :الجلد ,وحضور طائفة من المؤمنين العذاب، -ىذه اآلية الكريمة قد تضمنت أمرين

 ونهياً وىو: أالَّ تأخذنا رأفة.



 ك.أما الجلد :فهو يتضمن بياف الزنى، وبياف الزاني والزانية، وبياف المخاطب بذل
أما األوؿ :وىو في بياف الزنى: فهو وطء الرجل المرأة أجنبية من غير عقد، وال شبهة في 

قبلها، وىذا وفاؽ، فإف استمتع في غير فرجها فليس بزنى وفاقاً، فبل يثبت بو الحد، ولكن 
 يعزر.

 قاؿ المؤيد باهلل: ويفسق.
 وفي ىذا مسائل:

ذلك كإتيانها في قبلها، ىذا مذىبنا، والناصر األولى: إذا وطء امرأة أجنبية في دبرىا كاف 
 ,والشافعي ,وأبي يوسف, ومحمد.

 وقاؿ أبو حنيفة: ال يحد، وإنما فيو التعزير.
 وىل استخراج ىذا الحكم من تسميتو زانياً، أو الئطاً؟

فيو قوالف لمالك، والمفهـو من كبلـ أىل المذىب: أنو زنى؛ ألنهم قالوا: إذا قذؼ امرأة فبل 
بين أف يرميها بإتيانها في قبلها أو دبرىا أنو يسمى قاذفاً, ومن أوجب الحد للقذؼ بو لـز فرؽ 

أف يوجب ىنا، وقد قاؿ في جامع األمهات: الزنى أف يطأ في فرج آدمي ال ملك لو فيو 
 متعمدًا، فيدخل اللواط، وإتياف المرأة في دبرىا.

 وأبوحنيفة يقوؿ: اسم الزنى ال يطلق عليو.
االنتصار: ويجب الحد بتغييب الحشفة ولو لف على ذكره خرقة فأولج وجب بو قاؿ في 

 (.1الحد، ولو أولج في ميتة لم يجب بو الحد )
وفي جامع األمهات: يجب بو الحد؛ ألنو يطلق عليو الزنى، ووجو السقوط أنو ال يطلب بو 

 اللذة غالباً، وكاف ذلك شبهة.
 ثة أقواؿ:الثانية: إذا تلوَّط بذكر ففي حده ثبل

__________ 
 ( ػ عندنا تمت .1)
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تحصيل أبي طالب, وىو مذىب المؤيد باهلل ,وأبي يوسف, ومحمد، وأحد قولي الشافعي : أف 
ذلك كحد الزاني في أنو يجلد البكر، ويرجم المحصن. وتحصيل المؤيد باهلل ,وىو قوؿ 

 ًا.الناصر, ومالك، وىو أحد قولي الشافعي: أنو يرجم مطلق
 وقاؿ أبو حنيفة: يعزر وال يحد.



وسبب الخبلؼ: أنَّا إف قلنا بالقوؿ األوؿ فقد جعلنا واطئ األجنبية في دبرىا كالواطئ في قبلها 
أنو قاؿ: اللوطي كالزاني وىو أعظمهما  -عليو السبلـ-فكذا ىنا، وأيضاً فالخبر عن علي 

 جرمى.
ل والمفعوؿ بو(( وألف الصحابة اتفقت على أنو وجو القوؿ الثاني :ما روي عنو : ))اقتلوا الفاع

 يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتلو.
 وجو قوؿ أبي حنيفة : أنو خارج من آية الزنى؛ ألنو ال يطلق عليو.

 قاؿ في االنتصار: والمتلوط بعبده كاألجنبي في الحد.
 الثالثة: إذا وطأ بهيمة ىل يستفاد حده من اآلية أو من غيرىا؟

 ال يطلق عليو اسم الزنى، قلنا: ىو
وأما حده فقد حصل المؤيد باهلل للقاسم: أنو يقتل مطلقاً؛ وذلك لقولو : ))من وجد على بهيمة 

 فاقتلوه مع البهيمة(( قيل البن عباس: ما شأف البهيمة؟ فقاؿ: إنها تُػْرَمى.
لعمـو  وقاؿ أبو طالب, واحد أقواؿ الشافعي : يقتل المحصن ويجلد البكر، فرجم المحصن

 الخبر، وأخرج البكر بالقياس على الواطئ في قبل المرأة.
وقاؿ المرتضى: واختاره المؤيد باهلل ,وىو قوؿ أبي حنيفة ,وأصحابو, واحد أقواؿ الشافعي : 

 إنو يعزر مطلقاً؛ ألنو يشبو غير الفرج.
 اآلية. الرابعة: إذا استمنى بكفو فبل يحد؛ ألنو ال يطلق عليو اسم الزنى فبل يدخل في

 الخامسة: إذا أكره على الزنى بالتوعد بالقتل أو االمرأة كذلك ومكنت من نفسها؟
 فقاؿ المؤيد باهلل, وزفر, ورواية ألبي حنيفة: إنو ُيحد لدخولو في آية الزنى.

وقاؿ الشافعي, واألزرقي, وقاضي القضاة: ال يحد، لكن قاؿ قاضي القضاة ؛ألنو غير داخل 
عند اإلكراه كأف الفعل لغيره. وقيل: ىو داخل في عمـو اآلية، لكن خرج  في اسم الزاني؛ ألف

 بقولو : ))أدرؤوا الحدود بالشبهات((.
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 أما لو أكرىت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟
.  فبل حد عليها وفاقاً، وليست داخلة في العمـو

ؼ :ال حد عليو، وكذا قاؿ في الشرح: وال خبلؼ أف المكره على السرقة ,والشرب ,والقذ
 المكرِه لغيره ال حد عليو.
 السادسة: إذا زنى الذمي؟



فإنو يحد عند أصحابنا, وأبي حنيفة، وأحد قولي ش؛ ألنو داخل في اآلية، وألنو رجم اليهوديين 
 اللذين زنيا.

؛ بأف المجوسي  وقاؿ مالك, واحد قولي الشافعي : إنو ال يحد، ولعلهم يخصصونو من العمـو
 ر على ما ىو عليو.قد أق

 قاؿ في الشرح: وال خبلؼ أنو إذا سرؽ يقطع.
وأما الحربي المستأمن :فإنو يحد عند أصحابنا إذا زنى وىو قوؿ أبي يوسف؛ لدخولو في 

.  العمـو
 وعند أبي حنيفة ,ومحمد, والشافعي: ال يحد.

ُهَما{ وجو قوؿ وجو قولنا :أنو داخل في عمـو قولو تعالى: }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَا ْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
 (1أبي حنيفة والشافعي :)

السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنو ينطلق عليو اسم الزنى، ولكن حصلت شبهة، فإنو يسقط الحد 
 : ))ادرؤوا الحدود بالشبهات((.-عليو السبلـ-لقولو 

 قاؿ في الشرح: وال خبلؼ في ذلك.
 عليو الحد.وفي النهاية :عن الثوري: أف 

 : ))أنت ومالك ألبيك((.-عليو السبلـ-ومنها :جارية االبن لقولو 
 ومنها :المكاتبة عندنا، واألكثر، وقاؿ الحسن والزىري: يلزمو الحد.

 ومنها: المكاتب إذا وطء جاريتو.
 ومنها: األمة الكافرة ,والتي تحتو أختها فهذا يخرج من الزنى وإف كاف الوطء محرمى.

رىونة إذا وطءىا المرتهن، فعندنا أنو ال حد عليو إف ادعى الجهل ؛ ألف في ذلك ومنها: الم
شبهة وىي كونو أخذىا بحقو، وىذا محكي عن أبي حنيفة ,وصحح أبو بكر الرازي : أنو يحد، 

 وىو محكي عن الشافعي.
 وفي المستأجرة المضمنة :خبلؼ بين فقهاء المؤيد باهلل، ىل تشبو بالمرىونة؟

بلـ أف الشبهة إف قويت :سقط الحد مع العلم والجهل، وإف ضعفت كأف يطأ وحاصل الك
 جارية زوجتو التي ليست بمهر :ُحد مع العلم ,والجهل: وىذا قوؿ مالك, وزفر.

__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت .1)
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 وقاؿ أبو حنيفة ,والشافعي : يحد مع العلم ال مع الجهل.
مع العلم ال مع الجهل، كالمستعارة للوطء ، والمحلل لو بضعها، أما  وإف توسطت الشبهة حد

لو عقد بمن يحـر عليو نكاحها فالعقد ال يكوف شبهة، فإذا وطأىا: ُحد عندنا، والشافعي 
 ,ومالك، وأبي يوسف , ومحمد؛ ألف ذلك داخل في عمـو آية الجلد.

 تأجرىا للوطء ال يحد.وقاؿ أبو حنيفة: العقد شبهة فبل يحد، وكذا عنده إذا اس
وعندنا ,والشافعي ,وأبي يوسف ,ومحمد: يحد مع العلم، وال خبلؼ أنو إذا استأجرىا للخدمة 

 أنو يحد مع العلم والجهل.
وأما لو مكنت المرأة نفسها من مجنوف فإنها تحد عندنا ,و الشافعي ؛ألنها زانية فدخلت في 

 إطبلؽ اآلية وعمومها.
 وقاؿ أبو حنيفة:ال يحد.

 والعكس مجمع عليو: أف الرجل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة فإنو يحد.
وأما السكراف إذا زنى فقد قيل : إنو يحد إجماعاً؛ ألنو داخل في اسم الزاني، وىذا حيث 

 يعصي بالشرب.
فإف ُأكره عليو فسكر ثم زنى ففي صحة طبلقو خبلؼ، ولعل الحد يسقط عنو ىنا للشبهة، 

، وكذا الطبلؽ ىنا. وكذا إذا زاؿ عقلو بما ال يطرب ثم وكبلـ الزيادات: ظاىر  ه أف الحد يلـز
 زنى فبل حد. وكذا النائم.

وإنما قدـ اهلل تعالى ذكر الزانية ىنا؛ ألنها الباعثة على الشهوة وقدـ في آية السارِؽ السارَؽ ؛ 
 ألف جرأتو وقوتو على السرؽ أكثر.

 وقولو تعالى: }ِماَئَة َجْلَدٍة{
فيو من زنى مرة أو مرارًا، فإف حده مائة جلدة، بخبلؼ ما إذا عاود بعد الحد  ىذا يدخل

األوؿ، فإنو يجلد مائة ثانية، وال فرؽ بين أف يكوف المزنى بها ىي األولى أو غيرىا، والمسألة 
 إجماعية ؛ وقد شبو ذلك باألحداث الكثيرة أف لها طهارة واحدة.

،ويدخل في العمـو البكر والمحصن؛ ألف   األلف والبلـ للعمـو
 وحكي عن المازني :أف دخوؿ األلف والبلـ على الصفة كدخولها على االسم.

 وعن سيبوبو: دخولهما على الصفة كدخولهما على الفعل.
: وىو قوؿ أبي علي خبلفاً ألبي ىاشم.  والداللة مبنية على ما تقدـ أنهما للعمـو
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ناصر ,والمؤيد باهلل : إلى أنو ُيجمع بين الجلد والرجم؛ ، وال-عليو السبلـ-وقد ذكر الهادي 
 ألف الجلد ثابت بعمـو اآلية، والرجم بالسنة، وىذا رواية عن مالك.

قاؿ في النهاية: وىو قوؿ الحسن البصري, وأحمد ,وإسحاؽ, وداود. وعند أبي 
 حنيفة,والشافعي : اليجمع بينهما، وإنما الواجب الرجم فقط.

 ة عامة.حجتنا :أف اآلي
 فإف قيل: ال يسلم العمـو بل األلف والبلـ للجنس وىما يدخبلف في البعض، والكل.

، وذلك صحة االستثناء.  قلنا: قد أقمنا الداللة أف فيهما داللة العمـو
: )) الثيب -عليو السبلـ-قولو فيما رواه أمير المؤمنين  -من جهة السنة -حجة أخرى :

 بالثيب جلد مائة والرجم((.
ديث عبادة بن الصامت: ))خذوا عني قد جعل اهلل لهن سبيبًل، البكر بالبكر جلد مائة، وح

 والثيب بالثيب جلد مائة والرجم((.
: أنو جلد شراحة الهمدانية مائًة يـو الخميس ، ثم رجمها يـو  -عليو السبلـ-وحديث علي 

 لحديث خرجو مسلم.الجمعة، وقاؿ: جلدتها بكتاب اهلل ورجمتها بسنة رسوؿ اهلل، وىذا ا
قالوا: اآلية مخصصة، والعاـ يجب تخصيصو، وخبر عبادة ونحوه منسوخ، وذلك بما روي أنو 

رجم ماعزاً ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين، ورجم امرأتين من بني عامر من األزد، كل 
 ىذا مخرج في الصحاح، ولم يرو أنو جلد أحداً منهم.

 .-عليو السبلـ-ير المؤمنين قلنا: لو نسخ لم يخَف على أم
 واختلف في جلد العبد كم ىو؟

فمذىبنا,وجمهور العلماء :نصف جلد الحر؛ ألنو وإف وجد في العمـو أخرجناه بالتخصيص 
بقولو تعالى:}فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب{ والرؽ حاصل 

 كما في األمة، وألف الجلد لم يختلف بالذكورة واألنوثة في األحرار فكذا في العبيد.في العبد  
، واألمة ينصف لها لآلية، وىكذا حكم المدبر  وقاؿ أىل الظاىر: أما الذكر فجلده مائة للعمـو

 ,وأـ الولد.
ا أدى، ويسقط وأما المكاتب ,والمكاتبة: فكالعبد إف لم يؤديا شيئاً، وإف أدَّى بُػعَّْض لو بقدر م

 الكسر.
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: ))إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنو يرث -عليو السبلـ-والوجو :حديث ابن عباس عنو 
على قدر ما عتق منو، ويقاـ عليو الحد بقدر ما عتق منو(( وىذا قوؿ الهادي ,والناصر، وىو 

: ))المكاتب -عليو السبلـ- . وعند الفريقين :ىو كالعبد لقولو-عليو السبلـ-مروي عن علي 
 عبد ما بقي عليو درىم(( وىذا مروي عن زيد بن علي، فهذا ما يتعلق باسم العدد.

 وقولو تعالى: }فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة{
مذىب األكثر أنو أراد ىنا باإلحصاف اإلسبلـ لما روي أنو سئل عن األمة إذا زنت ولم تحصن 

 زنت فاجلدوىا...(( الخبر. فقاؿ: ))إذا
قاؿ في النهاية: وذىب طائفة :أنها إذا زنت ولم تزوج فإنما عليها التعزير، وروي ذلك عن عمر 

؛ألف اإلحصاف اسم للتزويج، فسبب االختبلؼ أف لفظ اإلحصاف مشترؾ بين اإلسبلـ 
 ,والتزويج.

 مائة جلدة،ومما يتعلق بذكر العدد: وىو أف اهلل تعالى جعل عدد حد الزاني 
فمن قاؿ إف مفهـو العدد داللة على نفي ما عداه :وىو قوؿ أبي بكر الدقاؽ, وبعض 

 الحنابلة،كاف في ذلك داللة على أنو ال تغريب في حق البكر.
ومن قاؿ أْف ليس فيو داللة أسقط التغريب بالخبر والقياس،فالخبر قولو حين سئل عن حد 

زنت فاجلدوىا، ثم إذا زنت فاجلدوىا، ثم بيعوىا ولو األمة: ))إذا زنت فاجلدوىا، ثم إذا 
بظفير(( والظفير :الحبل، وفي رواية ذكرىا في السنن أنو قاؿ ىذا في الرابعة ولم يذكر 

 التغريب.
 وأما القياس :فعلى سائر الحدود.

, وأسباطو، وأبي حنيفة ,وأصحابو، -عليو السبلـ-والقوؿ بنفي التغريب: ىو قوؿ الهادي 
 م ما تقدـ.وأدلته

وذىب إلى ثبوتو طوائف من الصحابة: الخلفاء األربعة، رواه عنهم في االنتصار، ومن التابعين 
:ابن أبي ليلى ,واألوزاعي، ومن األئمة :زيد والناصر، واختاره اإلماـ يحيى، ومن الفقهاء 

مرأة؟ :الشافعي ,ومالك ,وأحمد وإسحاؽ، والثوري،ولكن اختلفوا ىل يخص الرجل أو تدخل ال
 وىل تغرب األمة أـ ال؟ وىل التغريب النفي أوالحبس؟
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 ودليل التغريب قولو : ))البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاـ((.
أنو قاؿ: كفى  -عليو السبلـ-( ، ولذلك روي عن علي 1قلنا: ىذا على سبيل التأديب )



 بالنفي فتنة.
 قاؿ: ال أنفي بعدىا أحداً .وروي أف عمر: نفى واحداً فارتد ولحق بهرقل ف

قاؿ في الكشاؼ: التغريب منسوخ عند الحنفية، أو على وجو التأديب. وأما لو نكح ذات رحم 
 محـر فقد روي في سنن أبي داود في من نكح امرأة أبيو أنو أمر بضرب عنقو وأخذ مالو.

 قاؿ في المعالم: في حده ثبلثة أبواب:
 ذ مالو؛ أخذاً بظاىر ىذا الحديث.األوؿ: قوؿ أحمد وإسحاؽ يقتل ويؤخ

 الثاني: قوؿ الشافعي ومالك عليو الحد كما لو زنى بأجنبية.
 مع العقد. -يعني  -الثالث: قوؿ أبي حنيفة : أنو يعزر

ومذىبنا أنو يجلد مائة ويزاد تأديباً؛ ألف لها حرمة وزيادة في التحريم، وقد ذكر في حديث 
 السنن وجوه:

ده عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، وروي عند عدي عن البراء األوؿ: أنو روي في سن
 فكاف في ذلك انضراب.

 الثاني: أف ىذا كاف قبل ثبوت الحد فنسخ .
في قتل الزاني المحصن، فنسخ منو كيفية القتل دوف  -عليو السبلـ-الثالث : أف ىذا فعلو 

 أصل وجوبو، وأما أخذ مالو فيحتمل أنو ال وارث لو.
ذا وطء جارية زوجتو التي ليست بمهره فالمذىب: عليو الحد كامبًل. وذكر في النهاية فأما إ

 أقواؿ أربعة:
األوؿ: قوؿ مالك, وىو مروي عن عمر: عليو الحد كامبلً ؛ ألف ذلك داخل في اسم الزاني 

 فاستحق الحد بمقتضى اآلية.
و فيغرمها لزوجتو إف الثاني: قوؿ أحمد, وإسحاؽ ,وابن مسعود: ال حد عليو، وتقـو علي

طاوعتو، وإف استكرىها قومت عليو ,وىي حرة، والحجة لهذا :ما رواه في سنن أبي داود أف 
رسوؿ اهلل قضى في رجل وقع على جارية امرأتو إف كاف أكرىها فهي حرة وعليو لسيدتها مثلها، 

 وإف كانت طاوعتو فهي لو وعليو لسيدتها مثلها.
: عليو مائة جلدة ف  قط بكرًا كاف أو محصناً.وقاؿ قـو

__________ 
 ( ػ إف صح ىذا فهو على سبيل التأديب تمت .1)
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: عليو التعزير؛ ألف لو شبهة في مالها، ولهذا قاؿ : ))تنكح المرأة لثبلث(( فذكر  وقاؿ قـو
 مالها.

ر وىو وفي السنن حديث آخر وىو أف رجبلً وقع على جارية امرأتو فرفع إلى النعماف بن بشي
أمير على الكوفة فقاؿ: ألقضين فيك بقضية رسوؿ اهلل : إف كانت أحلتها لك جلدتك مائة، 

 وإف لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها لو فجلده مائة.
والمذىب أف من أحل بضع جاريتو لغيره كاف ذلك شبهة تدرأ عنو الحد مع الجهل ال مع 

 العلم.
ُهَما{ وقولو تعالى:}فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن وأما بياف المخاط ب بقولو تعالى:}فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

َجْلَدًة{ وقولو تعالى:}السارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما{ وقولو تعالى:}ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف 
 ْف يُػَقتػَُّلوا{ : فاختلف العلماء في ذلك:اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اأَلْرِض َفَساداً أَ 

فقاؿ جماىير األئمة: إف ىذا خطاب لؤلئمة المحقين القاصدين لرضاء رب العالمين، الذين ال 
يريدوف علواً في األرض وال فسادًا، وال غلوًا, وال عنادًا؛ وإنما كانوا ىم المراد :ألف األمة قد 

إقامة الحد، فبل يقاؿ التكليف بذلك عاـ لكل من أجمعت أف ليس لكل واحٍد من آحاد الناس 
يصح خطابو من البشر، فيدخل فيو الذكر واألنثى، والحر والعبد، والعدؿ والفاسق، ثم إنو ال 
خبلؼ بين األمة أف ليس من شرط إقامة الحد اجتماع الكل منهم؛ ألنو يتعذر فلم يبق إال أف 

 لوجهين: المخاطب بذلك مخصوص، وىذا المخصوص ىم األئمة
األوؿ: أنو قد حصل اإلجماع عليو فصح إقامتو منهم, ووجب عليهم االمتثاؿ ومن عداىم 

 مختلف فيو، والحد إيبلـ للغير، فبل يثبت لنا إيبلـ الغير إال بداللة.
 : ))أربعة إلى األئمة....(( الخبر.-عليو السبلـ-والثاني: الخبر وىو قولو 

وحكامها إقامة الحدود، وال يقيمها عامل السواد، وزاد مالك: وقاؿ أبو حنيفة: ألمراء األمصار 
 الُشَرط والحرس .
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وعن الفضل بن شروين ,واحد قولي المؤيد باهلل : ألىل الواليات أف يقيموا الحدود، واإلماـ 
 غير شرط.

 األئمة. قلنا: قولو : ))أربعة إلى الوالة: الحد, والجمعة ,والفيء, والصدقات(( وقد روي إلى
 وأبو حنيفة: ال يشترط اإلماـ العادؿ في الجمعة، والغزو.

قلنا: الوالية ال يستحقها الفساؽ؛ ألنهم ال يؤمنوف وال يجوز مواالتهم، فكيف تثبت لهم الوالية 



 على المسلمين.
 فإف قيل: ىبل كاف سبيل ىذه األشياء كالزكاة إف وجد اإلماـ فإليو، وإف لم جاز لغيره.

 وب الزكاة غير مشروط لوجود اإلماـ إجماعاً، لكن إذا ظهر فالوالية إليو.قلنا: وج
فإف قيل: تحصيل شرط الواجب ليجب ال يجب وقد قلتم أنو يجب نصب األئمة ليقيموا 

 الحدود؟
قيل: ىذا يشبو طلب الماء، فإنو يجب طلبو ألجل وجوب الوضوء، والتعليل منضرب، ثم إنو 

 اً لقولو لهزاؿ: ))ىبل سترت عليو بثوبك (( فإقامة الحد غير واجبة.يقاؿ: إذا كاف الستر مستحب
قلنا: الوجوب بعد صحة ذلك بغير العلم على اإلماـ، وقد أكد اهلل تعالى الوجوب بقولو: }َوالَ 

ْليَػْوـِ اآلِخِر{ وىذا تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو{ وفي قولو تعالى: }ِإْف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوا
 على سبيل التهييج ,والتهاب الغضب هلل.

قاؿ جار اهلل: وفي الحديث ))يؤتى بواٍؿ نقص من الحد سوطاً فيقوؿ: رحمة لعبادؾ، فيقاؿ لو: 
أأنت أرحم بهم مني فيؤمر بو إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقوؿ لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 

 ىريرة: إقامة حٍد بأرض خير ألىلها من مطر أربعين ليلة. بو إلى النار ((.وعن أبي
قاؿ الحاكم: وقيل إف الخطاب لجميع المسلمين، والمراد بذلك أف ينصبوا إماماً يقـو بذلك، 

فلما كاف إقامة اإلماـ إليهم أضاؼ إقامة الحدود إليهم، وصححو الحاكم ويتفرع على ىذا 
 يو أقواؿ:أقامة السيد الحد على عبده، وللعلماء ف

 أنو ال والية للسيد مع وجود اإلماـ، ولو الوالية مع عدمو.-مذىبنا, والمنصور باهلل -األوؿ: 
 ال والية لو مطلقًا. -قوؿ أبي حنيفة -الثاني:
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لو الوالية مطلقاً، وىكذا في النهاية: عن أحمد وإسحاؽ، وأبي ثور،  -قوؿ الشافعي-الثالث: 
ؼ أف األدلة المتقدمة قد قامت بثبوت والية اإلماـ على الحدود، وسبب نشوء ىذا الخبل

وذلك من غير مخصص، ثم إنو قد ورد عنو أنو قاؿ: ))أقيموا الحدود على ما ملكت 
 أيمانكم((.

وعنو : ))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدىا، فإف عادت فليجلدىا، فإف عادت فليبيعها ولو 
 ( .1بضفير(( وفي السنن بظفيرة )

 وعن أبي بردة أنهما جلدا األمة، وعن ابن مسعود مثلو . -عليها السبلـ-ي عن فاطمة ورو 
 فالشافعي أخذ بهذين الخبرين، وأيضاً فإف ذلك يروى عن جماعة من الصحابة.



قاؿ في النهاية: روي ذلك عن ابن مسعود ,وابن عمر، وأنس، ويجعل ىذاف الخبراف مخرجين 
 الوالة(( للمماليك من قولو: ))أربعة إلى

: ))أربعة إلى الوالة(( ويتأوؿ ما روي من إقامة الحد -عليو السبلـ-وأبوحنيفة أخذ بعمـو قولو 
 من السيد أنو بإذف اإلماـ.

 وقوؿ أبي حنيفة مثلو عن زيد بن علي، والقاسم ,والناصر.
فنقوؿ في ذلك جمع بين األدلة  -:-عليو السبلـ-الذي ىو قوؿ الهادي  -وأما التفصيل 

فمع عدـ اإلماـ للسيد ذلك لبلختيار، ومع وجوده فاألمر إليو، لقولو : ))أربعة إلى الوالة(( وما 
 .-عليو السبلـ-كاف يأمر علياً   -رضي اهلل عنها-روي عن فاطمة 

__________ 
 ( ػ والضفيره الحقف من الرمل ذكره الجوىري .1)
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أقيموا  -عليو السبلـ-صحابو وغيرىم، ولم يقل وداللة الشافعي أظهر؛ ألف ذلك خطاب منو أل
، إذ لو كاف كذلك لـز على قوؿ من قاؿ -عليو السبلـ-الحدود بإذني، وال يقاؿ ىذا تولية منو 

الوالية ال تبطل بموت اإلماـ أف يكوف ثابتاً لسيد العبد؛ ألف لو والية من النبي ، وح يقوؿ: إف 
ويقوؿ: ليس لسيد العبد أف يقيم الحد على عبيده، وإذا قضاة اإلماـ ال تبطل واليتهم بالموت، 

قلنا إف لسيد العبد أف يقيم الحد على عبيده فذلك مع عدـ اإلماـ فبل فرؽ عندنا بين حد 
الزنى والقذؼ، والسرقة والقتل بقطع الصبلة، والردة، وفي النهاية عن مالك أف السيد يقيم 

رقة إال اإلماـ، وبو قاؿ الليث، ويتعلق بهذا على عبده حد الزنى والقذؼ، وال يقطع بالس
 فائدتاف:

األولى: أنو ال فرؽ بين أف يكوف المولى ذكراً ,أو أنثى، عدالً ,أو فاسقاً، ولو كاف المالك 
صغيراً أقاـ الحد وليو من أٍب أو جٍد أو وصي؛ ألنهم جعلوا ذلك كاالستيفاء من العبد في حق 

 لهم.اهلل تعالى، ىذا ما يلـز من تعلي
الفائدة الثانية: في بياف ما يثبت بو سبب الحد على العبد، وىو بإقرار العبد، وذلك ظاىر، وأما 

بعلم السيد فهذا فيو تردد، فقيل: إذا شاىده لم يقم عليو الحد؛ ألنو ال يقيم الحد بعلمو  
 كاإلماـ، وقد ذكره في النهاية.

فقيو: كبلـ الشرح يدؿ على ىذا، وأما إذا وقيل: إذا شاىد ما يستوجب الحد أقامو، وقد قاؿ ال
شهد الشهود فسماع الشهادة إلى الحاكم، وبعد ثبوتو يقيم السيد الحد، ىذا ىو الذي صححو 



 في الشرح، وذكر عن بعضهم أف السيد يسمع الشهادة وىو الذي ذكره في النهاية.
 وقاؿ في الشرح: في ذلك خرؽ لئلجماع.

اؿ: ىل من شرط الجناية التي توجب الحد أف يكوف في زمن تكميل لهذه الجملة، وىو أف يق
 اإلماـ، وفي بلد يليو أـ ال؟

 قلنا: ذىب أبوطالب, وأبو حنيفة: إلى أف ىذا شرط.
 وقاؿ المؤيد باهلل: مذىباً وتخريجاً إف ىذا ليس بشرط.

 وسبب الخبلؼ:

(1/417) 

 

في زماف إماـ قبلو فالفرض ساقط  أف أبا طالب يقوؿ: إذا لم يكن في زمن ىذا اإلماـ بل كانت
 عن الثاني، وكذا إف كاف في بلد ال يليو فالفرض ساقط عنو، وإذا سقط لم يجب بعد ذلك.

 والمؤيد باهلل يقوؿ: األدلة عامة، لم يفرؽ بين أف يكوف في واليتو أـ ال؛ وألف والية اإلماـ عامة.
داف على سقوطو؛ ألنو كاف ساقطاً عند أما لو وقعت ال في وقت إماـ، ثم ظهر اإلماـ اتفق السي

وقوعو، فلو أف العبد زنى ال في وقت إماـ، ثم ظهر اإلماـ قبل أف يقيم السيد الحد فهل سقط 
 الحد بالكلية، أو يقيمو السيد أو يقيمو اإلماـ.

قلنا: أما على قوؿ أبي طالب: فليس لئلماـ أف يقيمو؛ ألنو كاف ساقطاً عليو قبل ذلك,وأما 
فيحتمل أف يقيمو؛ ألنو قد وجب عليو قبل ظهور اإلماـ، فبل يسقط، ويحتمل أف السيد السيد 

 يبطل واليتو فيسقط الحد.
وأما على قوؿ المؤيد باهلل :فيحتمل أف يقاؿ: يقيمو اإلماـ والسقوط أرجح على قوؿ أبي طالب 

ب من خمسو تبطل ، ونظيره ما ذكره أبو العباس, وأبو طالب, وقاضي القضاة :أف والية المنصو 
 بظهور اإلماـ.

ولو أف المدة تطاولت وتراخى اإلماـ عن إقامة الحد، ثم شهد الشهود فإنو يحد عندنا ومالك 
 و الشافعي ؛ ألف اإلقامة للحد قد وجبت على اإلماـ فبل يسقط ذلك بالتراخي.

 وقاؿ أبو حنيفة: تسقط في غير القذؼ إف ثبتت بالبينة.
 بشهر. وحده صاحبا أبي حنيفة:

، وذلك -عليو السبلـ-قاؿ أبو العباس : ويقيم اإلماـ الحد ولو على أبيو على أصل الهادي 
 لعمـو اآلية في قولو تعالى: }الزَّانَِيُة َوالزَّاِني{ اآلية.

نْػَيا َمْعُروفًا{ ولكن  ُهَما ِفي الدُّ وقاؿ أبو حنيفة: ال يقيم الحد على األب؛ لقولو تعالى: }َوَصاِحبػْ



 غيره. يوليو
قلنا: ىذا فيما يخص األب من الحقوؽ ال في حقوؽ اهلل تعالى، وىذا واجب على اإلماـ الذي 
ىو إقامة الحد قد يسقط عن اإلماـ، وقد يوسع لو تأخيره إذا رأى ذلك صبلحاً، كما أف رسوؿ 

 اهلل منَّ على من استحق القتل وذلك لرجاء مصلحة أو خشية فتنة.
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ما يوجب الحد، ثم التجأ إلى الحـر فحكى علي بن العباس إجماع أىل البيت  أما لو ارتكب
أنو ال يقيم عليو الحد حتى يخرج، وىو قوؿ أبي حنيفة ولكن ال يطعم وال يسقى وال يبايع حتى 

 يخرج، ويكوف ىذا مخصصاً بقولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }َوَمْن َدَخَلُو َكاَف آِمنًا{.
 نو ُيستوفى منو، ىكذا الخبلؼ في القصاص.وقاؿ الشافعي : إ

، أما لو ارتكب ما يوجب الحد أو  قاؿ أبو جعفر: ال خبلؼ أف األطراؼ تستوفى في الحـر
، وكبلـ أىل  القصاص في الحـر فقاؿ أبو جعفر: قد ىتك الحـر فيستوفى منو في الحـر

 المذىب محتمل لذلك ولخبلفو.
فهذا أمر  -تعالى: }َوالَ تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو{  المذكور بقولو -وأما الكبلـ عن النهي

 بالشدة، وأف ال يلين ويترفق.
 قاؿ جار اهلل: وكفا برسوؿ اهلل أسوة حيث قاؿ: ))لو سرقت فاطمة بنت محمٍد لقطعت يدىا((.

بن يسار،  قاؿ الحاكم :عن مجاىد ,وعكرمة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وإبراىيم، وسليماف
 وابن زيد: المراد رأفة تمنعكم من استيفاء الحد.

 وقيل: تمنع من اإليجاع الشديد: عن الحسن، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وحماد.
 وىهنا نكت:

األولى: إذا تاب الزاني ,أوالسارؽ ,أو الشارب, فإف الحد ال يسقط على ظاىر المذىب: وىو 
 الشافعي بخبلؼ المحارب وقاطع الصبلة عندنا. قوؿ أبي حنيفة ,وأصحابو، وأحد قولي
 وفي قولو اآلخر ,والناصر :أنو يسقط.

ُهَما{ وقولو تعالى:}فاقطعوا  وسبب الخبلؼ :أف اآلية وىي قولو تعالى: }فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
 أيديهما{ لم تفصل، وكاف ىذا حجة لعدـ السقوط، وأكدت الداللة بالسنة، وذلك أنو قاؿ في
االمرأة التي اعترفت عنده بالزنى: ))لقد تابت توبة لو تابها أىل المدينة لغفر لهم(( وروي مثل 

 ىذا في ماعز، وقد حدىما رسوؿ اهلل .
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ُهَما{  وحجة من أسقطو بالتوبة أنو تعالى قاؿ في آية النساء: }فَِإْف تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنػْ
ئدة في آية السارؽ:}والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما{ إلى قولو: }َفَمْن وقاؿ تعالى في الما

تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلِمِو َوَأْصَلَح فَِإفَّ اللََّو يَػُتوُب َعَلْيِو{ فأخرج التائب، وأيدوا ذلك بالقياس على 
 المرتد.

 أما القاذؼ فبل إشكاؿ أف حده ال يسقط بالتوبة.
يرجم المصر حتى ال يقاـ عليو الحد، وأما التائب فيجوز أف يرجم؛ قاؿ الحاكم: ال يجوز أف 

 ألف ما يقاـ عليو امتحاف وليس بعقوبة ىذا لفظو.
قاؿ في االنتصار: وإذا ىرب المرجـو نظر فإف ثبت عليو بالبينة لم يترؾ، وإف ثبت بإقراره ترؾ؛ 

عليهم؛ ألف الرسوؿ لم  ألنو قاؿ في قصة ماعز: ))ىبل تركتموه(( فإف لم يتركوه فبل ضماف
 يوجب عليهم الضماف.

: ))خير األمور -عليو السبلـ-الثاني: في صفة الضرب وذلك أف يكوف غير مبرح لقولو 
 أوساطها((.

 قاؿ في الكافي: ال يكوف السوط حلقاً ,وال حديدًا، وال في رأسو ثمرة :وىي العقد.
 بطو.قاؿ في المرشد: يكوف طولو ذراعاً، وال يبين الجبلد ا

قاؿ أىل المذىب: ويكوف السوط الذي يضرب بو بين الغليظ والدقيق؛ ألف الرأفة التي نهى 
 عنها ال تبلغ إلى أف يفعل بو ما يخشى منو القتل، ولهذا فإنو ضرب المريض بالشمراخ.

 قاؿ في االنتصار: ويجب أف يوالي بين الضرب؛ ألف التفريق يبطل األلم.
أجمع علماؤنا أف حد الزاني :أشد ضرباً من الشرب، والشرب: وحكى علي بن العباس فقاؿ: 

أشد ضرباً من القذؼ، وبو قاؿ أبو حنيفة وأصحابو ، والتعزيز أشد ضرباً من الحد: وىذا قوؿ 
 المؤيد باهلل.

 وقاؿ الحسن ,والثوري: حد الزنى أشد، ثم القذؼ، ثم الشرب.
 والزاني تخلع ثيابو، وتبل ىذه اآلية.قاؿ حماد: يحد القاذؼ, والشارب وعليهما ثيابهما، 

 وقاؿ مالك ,والليث: الحدود كلها سواء غير مبرح.
 قاؿ جار اهلل: وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنو ال ينبغي أف يتجاوز األلم إلى اللحم.
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 الثالثة: في حاؿ المحدود وما يضرب منو وما ال يضرب:
 قاعدة عندنا ,واألكثر. أما حالو: فالرجل يضرب قائماً والمرأة

 وقاؿ ابن أبي ليلى: تضرب المرأة قائمة، وخطأه أبو حنيفة.
 وقاؿ أبو يوسف بقوؿ ابن أبي ليلى.

ويجرد المحدود من الغليظ الذي يمنع من اإليجاع :كالفرو ,والحشو, ونحو ذلك.وأما سائر 
 الثياب فقاؿ أبو حنيفة والشافعي : يجرد إال من اإلزار.

مذىب: ال يجرد من الرداء؛ ألف الثوب الواحد ال يمنع من األلم، وكشفو يؤدي وقاؿ أىل ال
 إلى انكشاؼ العورة، ووافقونا في حد القذؼ أنو يجلد بثيابو، وفي المرأة أنها ال تكشف.

 : يجلد القاذؼ بثيابو.-عليو السبلـ-وعن علي 
 الوجو فإنو خارج؛ ألنو وأما ما يجلد من أعضائو: فمذىبنا أنو يفرؽ الضرب على أعضائو إالَّ 

 قاؿ في المرجومة: ))ارموا واتقوا الوجو((.
 وقاؿ : ))إذا ضرب أحدكم فليتق الوجو(( فالمفهـو من كبلمهم واستداللهم دخوؿ الرأس.

 وقاؿ أبو حنيفة ,والشافعي : ال يضرب الوجو وال الرأس والفرج.
 لشارب: اتق وجهو ومذاكيره.أنو قاؿ لرجل أمره بضرب ا -عليو السبلـ-وفي حديث علي 

أف الرأس ال يضرب؛ -مثل قوؿ أبي حنيفة ,والشافعي : -وقد فرع بعض المتأخرين للمذىب
 ألف لو حرمة.

وعن مالك: ال يضرب إال الرأس، وفي رواية عنو: ال يضرب إال الظهر، وداللة اآلية مطلقة، 
 والسنة تخصص بما ذكرنا.

 -بقولو تعالى:}َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{  -ة:وأما ما أمر بو تعالى من حضور طائف
ففي لفظ العذاب داللة على أنو البد من اإليجاع، فما منع منو لم يكن الجلد الذي فعلو 

 عذاباً.
وأما حضور الطائفة فظاىر األمر للوجوب؛ ألف في ذلك تنكيبلً بالزاني ولطفاً لغيره، واإلماـ 

 : جعل الحضور مستحبًا.يحيى
 واختلف كم قدر الطائفة:

 ففسرىا الهادي بثبلثة غير اإلماـ والجبلد، وللمفسرين أقواؿ:
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أنو يكفي واحد: وىذا قوؿ مجاىد، ويحتجاف بقولو تعالى: }َوِإْف  -عن النخعي -األوؿ: 
نػَ  ُهَما{ وذلك يدخل فيو الواحد إذا قاتل واحد في طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ

 وجوب اإلصبلح بينهما.
 وقاؿ عكرمة,وعطاء: اثناف.

 وقاؿ الزىري، وقتادة وأبو علي: ثبلثة.
 قاؿ الحاكم: وىو الذي يقتضيو ظاىر اللفظ.

أربعة، واختاره اإلماـ يحيى؛ ألف األربعة قد اعتبرت في  -عن مالك, والشافعي-وفي الغزنوي 
 د شهوده.عد

 وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.
 قاؿ في الكشاؼ: وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين.

 وعن الحسن: عشرة.
 قاؿ الزمخشري: وفضل قوؿ ابن عباس؛ ألف األربعة ىي التي ثبت بها الحد.

 وعن الحسن وأبي بردة: يحضر الشهود ليعلم بقاؤىم على الشهادة.
 اهلل المؤمنين؛ ألف ذلك أبلغ في الفضيحة. : وخص-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 قولو تعالى:

ـَ َذلِ  َك َعَلى }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة الَ يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرٌؾ َوُحرّْ
 اْلُمْؤِمِنيَن{.

راء، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات النزوؿ: قيل: لما قدـ المهاجروف إلى المدينة وفيهم فق
يكرين أنفسهنَّ وىنَّ يومئٍذ أخصب أىل المدنية، فرغب ناس في كسبهن، فاستأذنوا رسوؿ اهلل 

 في نكاحهن فنزلت اآلية.
وحـر نكاحهن؛ ألنهنَّ ُكنَّ زانيات مشركات: ىذا عن عطاء، ومجاىد، وقتادة ,والزىري، 

 والشعبي، والرواية عن ابن عباس.
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وقيل: نزلت في بغايا مكة, والمدينة، وكاف منهنَّ تسع لهن رايات يعرفنَّ بها يسافحن: أـ 
مهزوؿ جارية السائب بن أبي السائب، وأـ غليظ جارية صفواف بن أمية، وحنَّة القبطية جارية 

ر بن العاص بن وائل، ومارية جارية مالك، وىبللة جارية سهيل بن عمرو، وأـ سويد جارية عم
عثماف، وشريفة جارية زمعة بن األسود، وبريدة جارية ىشاـ، وقرينة جارية ىبلؿ بن أنس، وكاف 



ال يدخل عليهّن إال زاٍف أو مشرؾ، فاستأذف رجل من المسلمين في نكاح أـ مهزوؿ وكانت 
 شرطت أف تنفق عليو، فنزلت اآلية :عن عكرمة.
إلى نفسها فقاؿ مرثد: إف اهلل حـر الزنى، وقيل: نزلت في مرثد الغنوي وعناؽ زانية دعتو 

 فقالت: فانكحني، فقاؿ: حتى اسأؿ رسوؿ اهلل فسألو فنزلت اآلية :عن عمرو بن شعيب.
 ثمرة اآلية:

اعلم أنو تعالى صرح بتحريم نكاح الزانية أو المشركة على المؤمنين على ما أفاده الظاىر، 
 زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة{ أنو يحـر على الزاني أف ينكح عفيفة والمفهـو من قولو: }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ 

 وأف لو أف ينكح زانية أو مشركة .
أما تحريم نكاح المؤمن للمشركة :فذلك ثابت، لكن إف كانت حربية فذلك إجماع، وفي 

 الكتابية الخبلؼ.
 وأما تحريم نكاح المؤمن للزانية ففي ذلك وجوه:

ى ما جاء في سبب النزوؿ، فذلك أف الزانية التي دعت المسلم إلى األوؿ: أف ىذا وارد عل
 نكاحها كانت مشركة فحـر ألجل الشرؾ.

الثاني: أف ىذا منسوخ بقولو تعالى:}َوَأنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم{ :وىذا مروي عن سعيد بن 
 المسيب ,وجماعة.

جماع؛ لكن اإلجماع ال وادعى أبو علي اإلجماع على نسخ ذلك، وقاؿ بعضهم: نسخت باإل
 ينسخ عند األكثر.

وقيل: أريد بهذا أف من زنى بامرأة حـر عليو نكاحها، وأف ىذا الحكم باؽ، ويكوف المعنى 
الزاني بامرأة ال ينكحها إال زاف،: وىذا مروي عن عائشة وابن مسعود، وروي مثلو أيضاً :عن 

 ,وأبا بكر والحسن،. -عليو السبلـ-علي 
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 قتادة ,وأحمد: إلى أنهما إذا تابا جاز التناكح بينهما، وىذا ظاىر كبلـ الهادي. وذىب
والذي حصلوه للمذىب أف العقد يصح تابا أـ ال، لكن مع عدـ التوبة يحـر العقد مع انعقاده؛ 

 ألنها ال تحصن ماءه.
الفائدة والقاسم ,والهادي ,وبعض أىل التفسير: يحملوف النكاح المذكور على الوطء زنى، و 

التأويل -إخراجها من تسمية اإليماف، كما قاؿ : ))ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن((: وىذا 
 مروي عن ابن عباس ,وسعيد بن جبير. -



وقيل: إف اهلل تعالى بين حالهم وما عاد بهم الرغبة فيو فقاؿ: }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة{: أي 
شأنو الزنى، ال يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في الفاسق الخبيث الذي من 

فاسقة مثلو، أو مشركة، والفاسقة الخبيثة الزانية، كذلك ال يرغب في نكاحها الصلحاء، بل 
ينفروف عنها، وإنما يرغب فيها الفسقة أو المشركوف، ونكاح المؤمن الممدوح عند اهلل تعالى ال 

اْلُمتَِّسِمين بالزنى، بل ذلك محـر محظور لما فيو من التشبو  ( في مسلك الفسقة1ينخرط )
بالفسقة، وحصوؿ التهمة، والتسبب لسوء القالة والغيبة، وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطائين 

فيها تعرض القتراؼ اآلثاـ، فكيف بمزاوجة الزواني، وقد نبو اهلل على ذلك بقولو 
 ْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم{.تعالى:}َوَأنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنكُ 

 قاؿ الزمخشري: وحملو على الوطء ال يصح لوجهين:
 أحدىما: أف ىذه اللفظة في القرآف لم ترد إال للعقد.

والثاني: أنو يؤدي إلى فساد المعنى، إذ يصير المعنى الزاني ال يزني إال بزانية، والزانية ال يزني 
 أ الزاني غير زانية وىي زوجتو وأمتو، والزانية قد يطأىا زوجها.بها إال زاف، لعلو يعني وقد يط

 قاؿ جار اهلل: والجملة األولى: صفة الزاني أنو ال يرغب إال إلى مثلو دوف العفائف.
__________ 

( ػ عبارة الكشاؼ ) ونكاح المؤمن الممدوح عنداهلل الزانية ورغبتو فيها وانخراطو بذلك في 1)
 2ص  2ن بالزنى محـر عليو محظور لما فيو من التشبو بالفساؽ ( ج سلك الفسقة المتسمي

21/ 
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والثانية: صفة الزانية لكونها غير مرغوب فيها لؤلعفاؼ ؛ولكن للزناة. وقدمت الزانية في األولى 
لبياف العقوبة؛ ألنها السبب في سبب العقوبة، وألنها مطمعة في الزنى بما يحصل من إيماضها 

 مكينها.( وت1)
وقدـ الزاني ىنا؛ ألنها مسبوقة بذكر النكاح، والرجل أصل فيو؛ ألنو الطالب والراغب، والقراءة 

وفيو معنى النهي؛ ألنو تعالى أخبر أف عادتهم جارية بذلك، وعلى  -بالرفع-الظاىرة ال ينكُح 
 -الجـز ؛ب –المؤمن أف ال ُيدخل نفسو تحت ىذه العادات. وقراءة عمر بن عبيد :ال ينكْح 

 .-على النهي
. فظهرت من جملة ما -بفتح الحاء-وقرئ َحـر  -بضم الحاء-والقراءة الظاىرة :وُحـر ذلك 

 ذكرنا مسائل :



تحريم المشركة على المؤمن، وذلك ظاىر باؽ، وتحريم الزانية على المؤمن، فإف كاف الزاني 
 اءه.غيره حـر الفعل إلدخالو نفسو موضع التهمة، وألنها ال تحصن م

قاؿ المؤيد باهلل: وإذا عرؼ من زوجتو الزنى وجب عليو طبلقها، فإف لم يطلق كاف ىذا قد جاء 
 في شهادتو، وأما انعقاد النكاح فينعقد، وعدـ اإلنعقاد منسوخ كما سبق.

وإف كاف ىو الزاف فالخبلؼ المتقدـ :فاألكثر أنها ال تحـر بل ينعقد العقد وقد شبهو ابن عباس 
 ر شجرة ثم اشتراه.بمن سرؽ ثم

قاؿ في الكشاؼ: وروي أنو سئل عن ذلك فقاؿ: ))أولو سفاح وآخره نكاح، والحراـ ال يحـر 
 الحبلؿ((.

وأما نكاح المؤمنة للزاني فينعقد وفاقاً، لكن ال يمنع أف يكره لمقاربة الفاسق، ودخولها تحت 
 أوامره.

 قولو تعالى:
مَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة َوالَ تَػْقبَػُلوا َلُهْم }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ثُ 

 ُفوٌر رَِحيٌم{.َشَهاَدًة َأَبداً َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف، ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإفَّ اللََّو غَ 
رضي اهلل -كشاؼ إنها نزلت في حساف بن ثابت حين تاب مما قاؿ في عائشةالنزوؿ: في ال

 .-عنها
__________ 

 ( ػ مشارفة النظر تمت.1)
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 وقيل: في نساء المؤمنين :عن الضحاؾ، واألوؿ مروي عن سعيد بن جبير.
 ثمرات اآلية المنطوقة ثبلثة:

 حد ثمانين جلدة.األوؿ: أف من رمى المحصنة ولم يأتي بأربعة شهداء 
 الثاني: أف شهادتو ال تقبل.

 الثالث: أف قذفو المذكور يوجب فسقو إالَّ أف يتوب، والمفهومة تظهر في خبلؿ ذلك.
منها :أف قذؼ غير المحصنة ال يوجب حد الثمانين؛ ولكن ما ذكر من األحكاـ معرفتو متوقفة 

 على بياف ماىية الرامي, والمرمي، والرمي، وبياف الشهود.
، ولكن خرج الصغير  ؛ ألف لفظ الذين من ألفاظ العمـو أما الرامي :فظاىر اآلية العمـو

 والمجنوف بقولو : ))رفع القلم عن ثبلثة(( وباإلجماع.



 :فإنو يجب عليو حد القاذؼ. -إذا قذؼ-وأما السكراف 
، وفي قوؿ علي  إذا  في حد الشرب: إنو -عليو السبلـ-قاؿ: وىو إجماع وقد دخل في العمـو

 شرب سكر، وإذا سكر ىذى، وإذا ىذى افترى، فأرى أف عليو حد المفتري.
 وأما الوالد إذا قذؼ ولده :فعند القاسم, والهادي: يحد، وىو محكي عن األوزاعي و مالك.

 وقاؿ أبو حنيفة, وأصحابو, والشافعي: ال، وىذا محكي عن المؤيد باهلل، والمنصور باهلل.
بقذفو الحد أخذ بعمـو اآلية، وفرؽ بين ذلك وبين سقوط وسبب الخبلؼ أف من أوجب 

القصاص بأف القصاص من حقوؽ اآلدميين، وحد القذؼ مشوب بحق اهلل، وفرؽ بين ذلك 
وبين القطع إف سرؽ من ماؿ ولده أف الوالد لو شبهة في ماؿ ولده، بقولو : ))أنت ومالك 

 ألبيك((.
وؿ: قولو تعالى:}َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ َواَل وأما من أسقط الحد في قذؼ الوالد لولده فيق

، ولهذا لم يقد بولده ولم يقطع إف  َهْرُىَما{ فيو نهي عن أذية الولد لوالده على طريق العمـو تَػنػْ
 سرؽ مالو.

(1/426) 

 

قاؿ المنصور باهلل في المهذب: ال يحد الوالد بقذؼ ولده، وال يعزر، وال يفترؽ الحاؿ في 
ف يكوف ذكر ,أو أنثى, أو خنثى، وال فرؽ بين أف يكوف مسلماً, أو ذمياً، وال فرؽ القاذؼ بين أ

بين أف يكوف حراً ,أو عبداً إال في كمية حد العبد إذا قذؼ، فعندنا, والجمهور: أنو ينصف لو  
 كما ينصف لو الحد إذا زنى: وىذا مروي عن الخلفاء األربعة,وابن عباس.

 ابن مسعود: إنو يجلد ثمانين كالحر تعلقاً بعمـو اآلية.وقاؿ األوزاعي ,وىو محكي عن 
 قاؿ في النهاية: وىذا مروي عن عمر بن عبد العزيز، وأبي ثور، وداود.

وأما بياف الذمي فقد جعلت اآلية الكريمة األحكاـ المذكورة في المحصنات، وىذا يدخل فيو 
 النساء ببل إشكاؿ.

المحصن يحد كحد قاذؼ المرأة المحصنة، ولكن  وأما الذكور فبل خبلؼ في أف قاذؼ الذكر
 اختلفوا من أين أخذ حده:

فقيل: إنو داخل في اآلية، وأف المراد بالمحصنات الفروج أي الفروج المحصنات، أي 
الممنوعة من المحظور؛ ألف اإلحصاف صفة الفرج بدليل قولو تعالى:}َوالَِّتي َأْحَصَنْت فَػْرَجَها{ 

 ذكر واألنثى.فكاف الظاىر يتناوؿ ال
 وقيل: المحصنات يتناوؿ النساء, وأما الذكر :فحكم قاذفو مأخوذ من القياس على النساء.



 وقيل: من اإلجماع.
 وقيل: من قولو تعالى في ىذه السورة:}ِإفَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا{

ىي البلوغ ,والعقل, واإلسبلـ، والحرية ,والعفة ,في وإذا أثبت ىذا فاإلحصاف لو شروط: و 
 الظاىر، وأف يتأتى من المقذوؼ ما رمي بو.

أما البلوغ, والعقل: فقد قاؿ في الشرح ال خبلؼ في اعتبارىما، وألف المعرة ال تلحق 
 بالصغير, والمجنوف.

 وعن داود: يحد قاذؼ الصبي ,والصبية.
 قاؿ أبو جعفر: ىذا خبلؼ اإلجماع.

 اؿ مالك: يحد قاذؼ الصبية إذا كاف مثلها يوطأ.وق
 و عن مالك والليث: يحد قاذؼ المجنوف.
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وأما اإلسبلـ: فشرط لئلحصاف ألجل حد الفرؽ، وقد يدعى أنو إجماع، وعليو قولو : ))من 
 أشرؾ باهلل فليس بمحصن(( فإف قيل: فقد رجم الذميين بالزنى، وشرط الرجم اإلحصاف؟

ا على قوؿ الهادي, والقاسم والشافعي ، وأبي يوسف, ومحمد، ففعلو في الرجم قلنا: أم
 : ))من أشرؾ باهلل فليس بمحصن((-عليو السبلـ-مخصٌص لقولو 

 وأما من نفى رجم الذمي :وىو زيد ,والناصر, وأبي حنيفة فيقوؿ: الرجم منسوخ بهذا الخبر.
ر، وقد استدؿ ذلك بقولو تعالى:}فَِإَذا وأما اشتراط الحرية ألجل حد القذؼ فهذا قوؿ األكث

 ُأْحِصنَّ فَِإْف َأتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت{.
 وقاؿ داود: يحد قاذؼ العبد.

 قاؿ أبو جعفر: ىذا خبلؼ اإلجماع.
 والمدبرة، وأـ الولد :كاألمة ال يحد قاذفهما.

 واء كاف لها ولد من سيدىا أـ ال.وعن مالك: يحد قاذؼ أـ الولد س
 وقاؿ محمد بن الحسن: يشترط أف يكوف لها ولد من سيدىا.

 وأما المكاتبة إذا قذفت وكذا المكاتب فإف الحد يتبعض عندنا.
 وقاؿ أبو جعفر: ال يحد قاذفو، كقوؿ أبي حنيفة, والشافعي .
الحد ساقط لقولو تعالى:}ُثمَّ َلْم وأما اشتراط العفة في الظاىر ؛فؤلنو إذا ثبت زنىو بالشهادة ف

( عن القاذؼ، وقد ذكر اشتراط 1يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء{ والشهرة كالشهادة في سقوط الحد )



العفة في الكشاؼ، والحاكم، والنهاية فبل معنى لما يحكي عن أبي جعفر أنو لم يشترطها إالَّ 
 .-عليو السبلـ-الهادي 

وىو قوؿ أبي -م زنت بٍعد ذلك فالذي ذكره أبو طالب ألصحابنا أما إذا قذؼ المحصنة ث
وذكره صاحب الوافي :أنو ال يحد قاذفها؛ والوجو أف بزنىها يبطل كوف  -حنيفة, والشافعي 

 ظاىرىا العفة، فأشبو من قذؼ المجهوؿ إسبلمو وحريتو.
د القذؼ ال : أف ح -وىو قوؿ المزني, وأبي ثور  -والذي خرجو أبو طالب ألبي العباس 

 يسقط لدخولو في عمـو قولو تعالى:}َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{.
__________ 

 ( ػ لكونها سبب في درء الحد عن القاذؼ تمت .1)
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أما سائر أنواع الفسق غير الزنى :فبل يمنع من اإلحصاف ,ولزـو الحد لمن قذؼ قاطع صبلة أو 
 قاتل نفس، ونحو ذلك.

ا اشتراط تأتي ما قذؼ بو فيريد بذلك أف قاذؼ المجنوف، وقاذؼ الرتقاء , والعذراء :ال وأم
حد عليو؛ ألنو يعرؼ كذبو فتنتفي الغضاضة، وإف كاف معنى اإلحصاف حاصبًل في الرتقاء 

ونحوىا :وىو االمتناع من المحظور فعلو الجلد منتفيو وىي إلحاؽ المعرة بالرمي، وكذا لو رُمي 
 أنو زنى بعذراء أو رتقاء ، أو قذؼ المحصنة بأنها زنت بمجنوف.المحصن ب

وقاؿ في )شرح اإلبانة(: عند أصحابنا, والفريقين :للمقذوؼ أف يطالب ولو عرؼ صدؽ 
 القاذؼ فكأنو اعتبر اإلحصاف في الظاىر.

 وقاؿ مالك : ال يطالب، وكأنو اعتبر اإلحصاف في نفس األمر.
د فهو إضافة الزنى إلى المرمي الجامع لؤلوصاؼ المتقدمة، وأما بياف الرمي الموجب للجل

والبد أف يصنف ذلك بلفظ مطلق ال بإشارة ,وكتابة، وال بحكاية عن الغير؛ ألف اإلشارة 
 والكتابة محتملة، والحكاية لم يصـر فيها بالرمي، وىذا قوؿ الناصر, وأبي حنيفة, والشافعي .

 ٍف كاف قاذفًا.وقاؿ األوزاعي: إذا قاؿ أخبرت أنك زا
وعن مالك: يكوف قاذفاً إف لم يتبين على أنو أخبره مخبر، وسواء أضاؼ الفاحشة التي رماىا 

بها إلى أنو وطأ في قبل ,أو دبر، و أتى امرأة في قبلها ,أو دبرىا حرة ,أو أمة، أو أتى ذكرًا, أو 
 ل عزر القاذؼ بو.أنثى؛ ألف الحد فيما رمي بو يجب، فلو قلنا بوجوب التعزير على الفاع

وكذا إف رماه بوطء بهيمة في فرجها، إف قلنا ذلك يوجب الحد؛ال إف رمي المرأة بأنها 



استدخلت ذكر حيواف غير آدمي، وسواء أضاؼ الزنى إلى المرمي ,أو إلى فرجو ال إلى يده 
ىو نفي ورجلو؛ ألف الزنى يطلق على العين ونحوىا مجازًا، أو يكوف قاذفاً بما يتضمن الزنى، و 

النسب من صاحب الفراش، فإذا قاؿ لرجل: لست ابن فبلف وىو المنتسب إليو فقد صار 
قاذفاً ألمو، وال يكوف قاذفاً فاستحق جلد ثمانين إف رماه بكفر أو فسق أو شرب أو نحو ذلك 

 من أنواع المعاصي.
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راط األربعة ال يكوف إال في والوجو: أف اآلية اشترطت لعدـ الجلد أف يأتي بأربعة شهداء، واشت
 الزنى، فدؿ ذلك أنو المراد.

 قاؿ القاضي: وألف من جهة التعارؼ يطلق الرمي على الشتم بالزنى.
قيل: وألف الرمي بالزنى كثير:فاحتيج إلى زجر بخبلؼ الرمي بالكفر. وإذا عرؼ ىذا فبلبد أف 

انية، أو بلفظ ظاىره للزنى، وإف يأتي بلفظ صريح موضوع للزنى ال يحتمل غيره نحو يا زاف يا ز 
احتمل غيره وىو يعبر عنو بالكناية نحو لست بابن فبلف ,أو يا فاعل بأمو؛ ألف ذلك يكيد من 

 جهة العرؼ الرمي بالزنى.
وال فرؽ عندنا ,ومالك ,والشافعي: بين أف يأتي بالكناية في حاؿ الغضب والرضاء، وعند 

 الغضب؛ ألف الظاىر أنو أراد بو نقصو وعيبو. الحنفية إنما يحد فيها إذا كاف في حاؿ
 إف قيل: فيما يفارؽ الصريح الكناية؟

قلنا: فيو تردد، فعن األمير الحسين يقبل صرفو بالكناية ال بالصريح، وقيل: يفترقاف في الوضع 
ال في الحكم، وأما إذا عرض بالزنى ولم يذكر ما يقتضيو بأف يقوؿ أنا لست بزاف، أو اهلل يعرؼ 

الزاني مني ومنك، أو يا ولد الحبلؿ، فمذىبنا ,وأبي حنيفة,والشافعي, وابن شبرمة  من
 ,والثوري: ال يكوف قاذفاً.

وقاؿ مالك: يحد بذلك عند الغضب، ومنشأ الخبلؼ أف مالك اعتبر ما يلحق المعرة 
قاؿ والغضاضة منو، ويفهم منو إرادة إضافة الزنى، وحجة الجمهور الحديث المشهور أف رجبلً 

للنبي : إف امرأتي ال ترد يد المس، فقاؿ لو: ))طلقها(( ولم يجعلو قاذفاً: وىذا مروي عن علي 
 ، ,وابن مسعود، واألوؿ مروي عن عمر.-عليو السبلـ-

 قلنا: الحدود تدرأ بالشبهات.
 قاؿ صاحب النهاية: إْف أكثر استعماؿ التعريض بها كانت قذفاً وإالَّ فبل، وىهنا فروع:

إذا قاؿ رجل المرأة زنى بك فبلف ففي شرح التحرير ما يقتضي أنو ليس بقاذؼ لئلمرأة، منها: 



 لجواز أف تكوف نائمة أو مكرىة.
 ( ، وأما الرجل فيكوف قاذفاً لو.1وفي )شرح اإلبانة(: أنو يكوف قاذفاً لها، ورجح األوؿ )

__________ 
 ( ػ لعدـ إسناد الفعل إليها تمت.1)
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لثاني: إذا قاؿ لعبد من شراؾ أو من باعك زاٍف كاف قاذفاً للبائع أو للمشتري، فإف الفرع ا
تعددوا فلآلِخر؛ ألف َمن بمعنى الذي وىي إشارة إلى القريب، ىكذا في الشرح، ال لو قاؿ: من 

 يشتريك أو من يبيعك فليس بقذؼ.
د إذا اعترؼ أنو أراد بها الفرع الثالث: إذا خاطب امرأة فقاؿ لها: يا زاف فقاؿ المرتضى: يح

 الزنى منها، وىذا مجمع عليو.
 وقاؿ أبوطالب: يحد إالَّ أف يدعي أنو أراد رجبًل.

وقاؿ أبو حنيفة: يحد مطلقاً، ومنشأ الخبلؼ في وضع العبارة ما يفيد، فقاؿ أبوطالب: إسقاط 
فهم المعنى ال عبلمة التأنيث معهودة في مخاطبة النساء كطالق أو حائض، وألف التعويل على 

 على اللفظ، كما لو قاؿ للمذكر زنيِت بكسر التاء وللمؤنث بفتح التاء.
قاؿ أبوطالب: وإذا ادعى أنو عنى رجبلً كاف ذلك شبهة، وقد قاؿ : ))ادرؤوا الحدود 

 بالشبهات((.
 الرابع: عكس ىذا التأنيث بأف يقوؿ للمذكر في جميع المثاؿ يا زاينة.

 , ومحمد: يكوف قاذفاً؛ ألف التعويل على المعنى.فقاؿ أبوطالب, والشافعي
وقاؿ أبو حنيفة وأبو يوسف: والوافي في الحد ال يكوف قاذفاً؛ ألف الهاء مع المذكر ال تكوف 

 إال للمبالغة في االسم، نحو عبلمة ونشابة ] ونسابة[ ، ال للمبالغة في الفعل.
يوسف، وال يحد عند محمد الخامس إذا قاؿ زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة, وأبي 

 ,والشافعي .
 وقاؿ محمد بن يحيى : يرجع إليو في التفسير، وىو يؤؿ إلى قوؿ الشافعي.

قاؿ في االنتصار: ال يحد ألف حقيقتو الصعود، فإف لم يقل في الحبل حد إف كاف من العواـ ال 
 إف كاف من أىل اللغة.

 ولو قاؿ: زنيت في الجبل كاف قاذفاً.
 : ىل يجمع على ما يسبق الفهم، أو إلى مدلوؿ اللفظ اللغوي؟ ومنشأ الخبلؼ



 ( .1السادس: إذا كاف اللفظ محتمبلً بأف يقوؿ: لم. أجدِؾ عذراء لم يكن قاذفاً )
 وكذلك لو قاؿ: أنت أزنى الناس؛ ألنو يحتمل االستفهاـ.

__________ 
 ( ػ الحتماؿ زواؿ البكارة بغير الزنى تمت .1)
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ذا قاؿ: فجرت بفبلنة، أو جامعتها حراماً :عند الشافعي ، وذكره الطحاوي، والقاضي زيد وكذا إ
 للمذىب؛ ألف اللفظ محتمل للزنى وغيره.

 وقاؿ مالك: يكوف قاذفاً فيحد ؛ ألف فهم الزنى ىو السابق .
وكة السابع :إذا أضاؼ الزنى إلى حالة ال تكوف فيها محصنة كأف يقوؿ زنيت وأنت كافرة أو ممل

أو صبية أو مجنونة أو مكرىة وقد كانت على الكفر أو الرقلم يكن قاذفاً ؛ ألنو أضاؼ الزنى 
 إلى حاؿ لو رماىا فيو لم يكن قاذفاً، :وىذا ذكره أبو العباس , وأبو طالب.

وقاؿ أبو حنيفة ,وأصحابو، والثوري، واألوزاعي، وقواه الشيخ أبو جعفر: إنو يكوف قاذفاً إذا 
وأنت كافرة أو مملوكة؛ ألنو زادىا غضاضة إلى غضاضة ال يقاؿ ىو داخل في  قاؿ: زنيت

عمـو قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ كما قلتم في قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف 
العمـو  َأْزَواَجُهْم{ أنو إذا رماىا بزنى قبل الزوجية العن لدخولو في عمـو اآلية؛ ألنو قد بطل

 بقولو للمحصنة: زنيت مكرىة,و أو صغيرة, أو مجنونة، فكذا يقاس عليو زنيت كافرة ,وأمة.
إذا قاؿ البن المبلعنة الذي وقع اللعاف عليو لست بابن  -يتعلق بنفي النسب: وىو-الثامن: 

 فبلف، فقاؿ المؤيد باهلل وصححو األستاذ :إنو يكوف قاذفاً ألمو؛ ألنو حقق عليها الزنى.
 وقاؿ أبو العباس : ال يكوف قاذفاً؛ ألنو صادؽ أنو ليس بابنو شرعاً؛ ألف النسب قد انتفى.

التاسع: إذا نسب إنساف إلى غير أبيو فإف كاف ممن يطلق عليو اسم األب كالجد, 
والعم,والخاؿ، أو زوج أمو :لم يكن قاذفاً، فهذا مذىبنا ,وىو قوؿ أبي حنيفة، إال أف يفسر 

 ذلك بالزنى.
 دليل تسمية الجد والعم أيضاً أباً 

 قولو تعالى: }قَاُلوا نَػْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَو آبَاِئَك ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَؽ{ وقاؿ : ))العم والد((.
 : ))الخالة أـ((.-عليو السبلـ-وقاؿ 

 وقاؿ تعالى: }يَا بُػَنيَّ ارَْكْب َمَعَنا{ فسر بأنو كاف ابن امرأتو.
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 وإف كاف ال يطلق عليو اسم األب مجازاً كاف قاذفاً لؤلـ، على ما دؿ عليو تعليلهم.
إف قيل: إنو إذا قاؿ لرجل لست ابن فبلف الذي ىو أبوه في الظاىر، أو قاؿ لو أنت ابن فبلف 

أنو لمن ال يطلق عليو اسم األب حقيقة، وال مجازًا، فهذا ليس فيو تحقيق أف األـ زانية بجواز 
حصل بوطء شبهة من غير الزوج، فأشبو ما لو قاؿ زنى بك فبلف، فقد صححتم أنو ليس 

( ، أما لو نفاه من العرب وىو عربي فليس 1بقاذؼ، لجواز أنها مكرىة ,أو نائمة ,,أو مجنونة )
بقاذؼ، وكذا إف قاؿ: لست من األنصار بجواز أف يريد األـ العليا، وال يعلم إحصانها، وىذا 

 المنصور باهلل ,وأبو حنيفة ،والقاضي زيد.ذكره 
وقاؿ الحسن بن حي يكوف قاذفاً فيحد كذا لو نسبو إلى صفة ليست في أبيو، كأف يقوؿ: يا 

 أبن األعور، أو يابن الخياط، وليس أبوه كذلك.
 وقاؿ الليث: إذا قاؿ يا بن الخياط وليس أبوه بخياط حد.

ي فبل حد لجواز أنو أراد بنبطي الدار: وىذا محكي عن وكذا لو قاؿ للعربي: يا نبطي أو يا فارس
 ابن عباس، وبو قاؿ: أصحاب أبي حنيفة.

 وعن مالك: إذا قاؿ للعربي ذلك حد، ولو قاؿ لفارسي يا قبطي أو يا نبطي لم يحد.
العاشر: إذا قاؿ المرأة يا بنت الزانية فقالت: زنت بك كانا قاذفين ألـ ىذه االمرأة ال أفَّ المرأة 
قاذفة للرجل؛ ألنها لم تضف إليو الزنى، بل إلى أمها. ولو قاؿ رجل المرأة يا بنت الزانية فقالت 

المرأة: صدقت إنها كانت زانية، كانا قاذفين ألـ ىذه االمرأة ال إف قالت صدقت فقط، فإف 
 ر.الرجل يكوف قاذفاً ال االمرأة، ىذا مذىبنا، وأبي حنيفة ؛لجواز أفَّ التصديق في أمر آخ

__________ 
 ( ػ بياض في األصل تمت1)
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وقاؿ زفر: تكوف قاذفة في الحالين، ولو قاؿ يا زانية فقالت: زنيت بي وىما أجنبياف صار كل 
واحد قاذفاً لصاحبو، ال أف قالت زنيت بك، فإنها ال تكن قاذفة لو؛ ألنو لم تضف إليو بل إلى 

و، وفي الزوجين ال قذؼ في الوجهين، لجواز نفسها، وسقط عنو حد القذؼ لكونها صدقت
 أنهما أضافا وطء الزوجية إلى الزنى لوقاحتهما، إال أف يضيفا الزنى إلى غير وطء الزوجية.

 قولو تعالى: }ُثمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء{
 اعلم أنو يتعلق بهذه النكتة أحكاـ:



ا ادعى أف لو شهود على ما قذؼ بو، فقاؿ القاسم األوؿ: كم مدة أجلو في إتيانو بالشهادة إذ
ويحيى: يؤجل مدة ولم يحدا، وخرج أبوطالب, والمؤيد باهلل لهما أنها كأجل الشفيع؛ ألنها مدة 

 معتبرة في الشرع.
وقاؿ أبي العباس وأبي حنيفة : مدة لبث الحاكم في المجلس، مع مبلزمتو أوأخذ كفيل منو؛ 

 .ألف المجلس أجل المتصارفين
 الثاني: ىل يشترط إجماع األربعة أـ ال؟

 فالمذىب والشافعي: أنو ال يشترط لعمـو اآلية.
وقاؿ أبو حنيفة ,ومالك، واألوزاعي، وابن حي: البد من اجتماعهم وإالَّ كانوا َقَذَفًة؛ ألنَّا لو لم 

ل وقت نشترط االجتماع لـز لو شهد واحد أو اثناف أو ثبلثة أف ال يحدوا؛ ألنو يجوز في ك
 وجود شاىد رابع.

 قلنا: إنما ينتظر بأمارة مدة مقدرة ال أنا نسقط الحد مطلقاً.
 الثالث: إذا قذؼ واحد وأتى بثبلثة شهود ىل يسقط بذلك حد القذؼ ؟

 فأطلق أبوطالب: أنو يسقط.
 وقاؿ صاحب الوافي: ال يسقط والبد من أربعة غير القاذؼ.

 شهادتو، وقد ثبت أنو ال يشترط اجتماعهم عندنا. وجو القوؿ األوؿ: أف يقدـ قذفو كتقدـ
 والثاني معو ظاىر اآلية؛ ألنو تعالى أثبت رامياً، وجعل حد الرامي ثمانين إف لم يأتي بأربعة.

وقد حكي عن الغزالي :أف الرامي إف جاء بلفظ الشهادة وكاف ذلك بحضرة القاضي كفى معو 
ت الشهادة بغير حضرة القاضي فبلبد من أربعة سواه، ثبلثة، فأما إذا لم يأتي بلفظ الشهادة وكان

 وجعل ىذا تلفيقاً بين أبي طالب وابن ببلؿ.
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الرابع: إذا كانت الشهادة ال يحكم بها بمثل أف يكونوا ذميين أو فسقة أو مجانين أو عمياً، 
 الحنفية.فإف لكماؿ عددىم يخرجوف من أف يكونوا قذفة، ىذا كبلـ أىل المذىب: وىو قوؿ 

 وإذا كاف ثم قاذؼ فقياس كبلـ أىل المذىب و ىو قوؿ زفر أنو يقسط عنو الحد.
 وقاؿ أبو يوسف: يحد القاذؼ دوف الشهود.

 وقاؿ مالك ,وعبيد اهلل بن الحسن:يحد الشهود؛ ألف شهادتهم لغو.
ألربعة إف قيل: لم ال يكوف قولنا ىكذا ألف العلماء قد قالوا: إنما ذكر اهلل سقوط الحد با

لكونها شهادة الزنى، فإذا كاف دوف األربعة ال يسقط الحد؛ ألنو ليس بشهادة زنى فكذا شهادة 



 الفساؽ ليست بشهادة زنى، فهذا سؤاؿ على قوؿ من أسقط الحد عن القاذؼ.
 وقد ذكرت صور لها شبيو بهذا:

تحد وفاقاً، وفي حده  منها: إذا شهد اثناف أف الزاني أكره المرأة وإثبات أنها مطاوعة فإنها ال
 خبلؼ الناصر ,وأبي حنيفة, والشافعي قالوا: ال يحد.

 وأبو يوسف,ومحمد قاال: يحد.
 وأما الشهود فالمفهـو من كبلمهم أنهم ال يحدوف.

وقاؿ األوزاعي: يحد الشهود، وكذا يلـز على قوؿ األكثر لو شهد أربع نسوة أف ال يحدىن حد 
 القذؼ.

زنى بالبصرة وآخراف بالكوفة قاؿ أبو حنيفة: ال يحد الشهود لكماؿ  ومنها لو شهد اثناف أنو
 عددىم.قيل: وىذا مذىبنا.

وقاؿ الشافعي : يحد الشهود في أصح قوليو؛ ألف الشهادة لم تكمل على فعل واحد، و يأتي 
 مثل ىذا اختبلؼ الشهود في الزماف وإضافة الزنى من شخص إلى أشخاص.

 ف شهد بعضهم على اإلقرار والبعض على الفعل لكماؿ العدد.قيل: وكذا ال يحد الشهود إ
 قولو تعالى:

 }فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة{
ىذا خطاب لؤلئمة كما تقدـ في حد الزنى، لكن البد من دعوى في حد القذؼ من المقذوؼ 

كاف ذكره أبوطالب, ومحمد بن الحسن؛ ألف الَشين والغضاضة تعلق بو، فاشترط طلبو وإف  
 الحد حقاً هلل .

وال يمتنع أف يكوف الحد لواحد، والمطالبة آلخر كالوكيل بالبيع لو المطالبة بالثمر، والثمر 
 للموكل، وكذلك الوكيل يقبض المبيع.
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( ، إذ لو 1قاؿ في الشرح: وىكذا حد السرقة القطع حق هلل تعالى، والمطالبة إلى المسروؽ )
 لم يطالب لم يقطع.

المؤيد باهلل في حد السرقة: تصح الشهادة من غير دعوى المسروؽ. وتتعلق بهذه الجملة  وعن
 أحكاـ:

األوؿ: أنو إذا ثبت القذؼ وجب الحد، وقد يسقط بإقرار المقذوؼ، ونكولو عن اليمين، ذكره 
المؤيد باهلل في الزيادات، فإذا قاؿ القاذؼ أحلف ما زنيت، ونكل سقط الحد عن القاذؼ، 



 م يحد الناكل، وىكذا فرعو من المتأخرين السيد يحيى ,والفقيو يحيى.وإف ل
وقاؿ الفقيو محمد بن يحيى: ال يطالب أحد باليمين أنو ما زنى، كما ال يطالب باليمين أنو ما 

 شرب، وكذا يسقط بإقامة البينة. وأما بعفو المقذوؼ فهذه مسألة خبلؼ بين المجتهدين:
فة, والثوري, واألوزاعي: أنو ال يسقط بعفو المقذوؼ؛ ألنو حق فظاىر قوؿ القاسم ,وأبي حني

 هلل تعالى كسائر الحدود، فبل يسقطو المقذوؼ ال قبل الرفع وال بعده.
وقاؿ الشافعي : إنو حق آلدمي فيصح إسقاطو من المقذوؼ قبل الرفع وبعده؛ ألنو ال يكوف إال 

 بطلبو، وألنو إذا أقر سقط.
إنو يصح العفو قبل الطلب ال بعده،  -وىو مروي عن مالك -اهلل وقاؿ الهادي ,والمؤيد ب

: ))تعافوا الحدود فيما بينكم، فما -عليو السبلـ-وحمل قوؿ القاسم على ىذا؛ و ذلك لقولو 
 بلغني من حد فقد وجب((

وكذا بموت المقذوؼ على ما يأتي ,وردتو وزناه، وقياـ البينة على ما قذؼ بو ال بإسبلـ القاذؼ 
 و؛ ألنو حق آلدمي فلم يسقط باإلسبلـ.وردت

الحكم الثاني: أف القاذؼ إذا تكرر منو القذؼ للمقذوؼ قبل إقامة الحد فهو حد واحد، ما 
لم يتم الحد األوؿ، وقد أدخل في عمـو قولو تعالى:}َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ وقياساً على 

 الزنى إذا تكرر.
أف يضف الرمي الثاني إلى الفعل األوؿ أو إلى غيره، و للشافعي ولم يفرؽ أىل المذىب بين 

 قوالف في التكرر إذا أضاؼ الثاني إلى فعل غير الفعل األوؿ.
__________ 

 ( ػ إلى المسروؽ عليو تمت.1)
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ويفرع على ىذا لو أف الزاني جلد وىو محصن، ثم زنى مرة ثانية قبل الرجم إنو ال يجلد للفعل 
 ي.الثان

وأما إذا كرره بعد كماؿ الثمانين فإنو يحد ثانياً سواء أضاؼ القذؼ إلى الفعل األوؿ أو إلى 
 غيره، وذلك داخل في عمـو اآلية.

منع عمر من  -عليو السبلـ-وقاؿ أصحاب الشافعي: إذا أضاؼ إلى األوؿ عزر؛ ألف علياً 
 جلد أبي بكرة لما كرر قذؼ المغيرة بعد إقامة الحد عليو.

 حكم الثالث: إذا قذؼ جماعة ىل يتعدد الحد أـ ال؟ال



 وىذا فيو ثبلثة أقواؿ:
: إنو ال  -وحكاه في النهاية عن الثوري, وأحمد, -األوؿ: قوؿ أبي حنيفة, وأصحابو, ومالك 

يجب عليو إال حد واحد، سواء كاف قذفو بلفظ واحد كأف يقوؿ: أنتم زناة، أو بألفاظ كأف يقوؿ 
 وأنت يا فبلف زاف، وأنت يا فبلف زاف.أنت يا فبلف زاف، 

القوؿ الثاني: مذىبنا وأخير قولي الشافعي: أنو إذا قذؼ جماعة بلفظ أو بألفاظ وجب الحد 
 لكل واحد.

قاؿ في النهاية: وىو قوؿ البتي ,وابن حي ,حتى قاؿ ابن حي: لو قاؿ من دخل ىذه الدار فهو 
 زاف، جلد لكل من دخلها.

, وابن أبي ليلى, والشعبي: إف كاف القذؼ بلفظ -في القديم -شافعيالقوؿ الثالث: قوؿ ال
 واحد فحد واحد، وإف كاف بألفاظ فلكل واحد حد.

وسبب الخبلؼ أف أىل المذىب والشافعي قالوا: إف اهلل تعالى أوجب على كل من قذؼ 
محصنة حد، فإذا قذؼ عدة من المحصنات وجب لكل واحدة حد، كما أف اهلل تعالى أوجب 
على كل من قتل مؤمناً خطأ دية، فمن قتل عدة من المؤمنين لزمو لكل واحٍد دية، وألف المعرة 
والمضرة تثبت لكل مقذوؼ حقاً فبل تتداخل كسائر حقوؽ اآلدميين، وألف موجب القذؼ ىنا 

الحد فبل يتداخل، كما أف موجب قذؼ الزوجة اللعاف، وىو إذا قذؼ زوجاتو لم يتداخل 
لو عفا عن أحدىم لم يسقط حد الباقين: وذلك كجماعة قذفوا رجبًل واحداً فعلى  اللعاف، وأنو 

 كل واحٍد منهم حد، وال يسقط إف عفا عن أحدىم عن اآلخرين .
 أف قيل المطالبة حق للمقذوؼ، والحد حق هلل تعالى.
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 قلنا: ىذا ال يفيد كما تتكرر الكفارة إف قَتل جماعًة خطًأ.
ة ومالك: وحديث ىبلؿ بن أمية قضى بأنو ال يتكرر؛ ألنو لما قذؼ امرأتو وقاؿ أبو حنيف

 بشريك بن سحما الَعَن بينهما، ولم يحد لشريك.
 قاؿ في النهاية: وذلك إجماع بين أىل العلم فيمن قذؼ زوجتو برجل.

وأما من فرؽ بين أف يكوف بلفظ أو بألفاظ فقاؿ: إف كل لفظ قذؼ واحد فتعدد لو الحد، وال 
 يقاس تعدد القذؼ والمقذوؼ على تعدد القذؼ دوف المقذوؼ.

ويتفرع على ىذا لو قاؿ لرجل: يابن الزواني فإنو يحد على مذىبنا ألمو ,ولجداتو من قبل أمو 
بشرط معرفة إحصاف كل واحدة وبقائها وبقا وليها المطالب؛ ال أف جهل الولي أو جهل 



ولنا أنو يتكرر، وإنما أدخلنا الجدات مع أف اإلحصاف فاألـ مجمع على ذلك والجدات على ق
إطبلؽ األـ عليهن مجاز؛ ألنو عرؼ من ىذا اللفظ أنو لم يرد االقتصار على أمو التي ولدتو، 

بل عرؼ أنو يتناوؿ الحقيقة والمجاز، وخرج من كاف من الجدات من جهة األب؛ ألف 
األـ من الرضاع؛ ألنها ال  استعماؿ ىذا اللفظ في العرؼ للجدات من قبل األـ، ولم تدخل

تسمى أماً حقيقة وال مجازًا مع اإلطبلؽ، بل مع اإلضافة إلى الرضاع، وألف الشتم بها لم 
يستعمل، وال يدخلن الجدات، حيث قاؿ لجماعة: يابني الزواني؛ ألنو قد حصر لفظ الجمع 

اني؛ ألف الجمع بأمهاتهم، ودخوؿ الجدات مشكوؾ وكذا ال يدخلن إف قاؿ الثنين يا بني الزو 
 قد يطلق على االثنين.

أما لو قاؿ في قـو ال يحضروف أنهم زناة فبل يحد ويؤدب؛ ألنو يعلم كذبو، كأف يقوؿ: أىل 
بغداد زناة، وكذا لو قاؿ لجماعة أمهاتهم متفرقات يا بني الزانية، فبل حد ألنو قذؼ واحدة 

 ىاتاف زانية. فأشبو ما لو قاؿ واحدة من النساء زانية، أو إحداكما يا
الحكم الرابع: إذا مات المقذوؼ فإف الحد يسقط عندنا وأبي حنيفة، وادعى علي بن العباس 

 إجماع أىل البيت.
وقاؿ مالك ,والشافعي : إنو يورث، وىكذا عن الناصر، وسبب الخبلؼ أف من جعلو حقاً هلل 

 قاؿ ال يورث، ومن قاؿ: يورث رجح حق اآلدمي.
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شاؼ: وعنو : ))الحد ال يورث(( والظاىر ممن أسقط الميراث أنو يقوؿ سواء علم قاؿ في الك
 المقذوؼ أـ ال.

وقد فرع بعض المتأخرين : أنو إنما يسقط إذا علم بجواز أنو عفا ال إذا لم يعلم وليس بواضح، 
أما لو كانت المقذوفة ميتة وعلم إحصانها فالحد ثابت بعمـو اآلية، لكن قاؿ أىل المذىب 
,وبعض أصحاب الشافعي: المطالبة إلى أولياء النكاح؛ ألنو حق يتعلق بالفرج، فيعلق بأولياء 

 النكاح.
وعن بعض أصحاب الشافعي: إلى الورثة، وعن أبي حنيفة: إلى األب والجد ,والولد ,وولد 

 الولد.
سقط؛ وعن ابن حي: إلى المسلمين، فلو كاف للمقذوفة وللمقذوؼ أخواف فعفا أحدىما فلعلو ي

ألف الحد يسقط بالشبهة، وكالقصاص، بل ىذا أولى، فلو مات الولي لم ترث المطالبة وليو،  
كما إذا مات المقذوؼ، فلو مات أحد الوليين فلعل لآلخر الطلب؛ ألف الموت ليس بإسقاط، 



ولو طلب أحدىما وسكت اآلخر فلعل لو ذلك؛ ألنهم شبهوا بأولياء النكاح ىذه الفروع على 
 ظر.وجو الن

 قولو تعالى:
ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبداً َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف، ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأصْ  َلُحوا فَِإفَّ }َوالَ تَػْقبػَ

 اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم{
 ىذه النكتة تتعلق بها أحكاـ:

 األوؿ: أف شهادة القاذؼ ال تقبل.
 أي وقت ترد شهادتو؟ واختلف العلماء

 فقاؿ الشافعي : بنفس القذؼ بطلب.
 وقاؿ أىل المذىب: بعجزه عن إقامة البينة، وعدـ إقرار المقذوؼ بطلت.
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وقاؿ أبو حنيفة: لكماؿ الحد بطلت شهادتو، ال قبل ذلك، ولكل تعلق باآلية الكريمة تعلقنا أف 
شهادة الجلد، ورد الشهادة، وجعل ىذين اهلل تعالى جعل جزاء القاذؼ كالذي لم يأتي ل

الحكمين مرتين على أف ال يأتي بالشهادة بقولو تعالى: }ُثمَّ َلْم يَْأتُوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء{ أوثم 
للتراخي، وتعلق الشافعي بقولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ فالعلة الموجبة الجزاء 

تعالى: }فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة{ خبر عن الدين، وكذلك قولو تعالى:  القذؼ، وأيضاً فإف قولو
ُلوا َلُهْم{ خبر تاـ.  }َوالَ تَػْقبػَ

قلنا: ذلك مقيد بالرمي، وعدـ اإلتياف بالشهداء، ويرد قوؿ أبي حنيفة باف الحد فعل غير 
لق بالحد التفسيق ورد القاذؼ، وأيضاً الحدود كفارات لقولو : ))الحدود كفارات(( فبل يتع

 الشهادة، وتعلق أبو حنيفة بأف رد الشهادة مرتبة على الجلد، وما حده خفا.
الحكم الثاني: أف القذؼ من الكبائر ويقضى بكبره متى ردت الشهادة على حسب الخبلؼ، 

 واهلل أعلم.
االستثناء وقد أجمعوا أف الثالث: يتعلق بقولو تعالى: }ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا{ وذلك في بياف المخرج ب

الجملة األولى وىي قولو تعالى: }فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة{ ال يرجع إليها االستثناء؛ ألف ثم 
مانعاً من الرد إليو وىو أف الحد وضع زجراً عن ىذه الجريمة، فلو أسقط بالتوبة الستجرأ 

التي ال تؤثر فيها التوبة، بل البد  الفسقة على اإلعراض، فصار ىذا الحد من حقوؽ اآلدميين
من التخلص منها وال خبلؼ أنو يعود إلى الجملة الثالثة وىي قولو تعالى: }َوُأْولَِئَك ُىُم 



 اْلَفاِسُقوَف{
 واختلفوا في عوده إلى الجملة الثانية وىي قولو: }َوالَ تَػْقبَػُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا{ :
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ومالك, والشافعي : إف االستثناء يعود إليها فتقبل شهادتو إذا تاب، وىذا فقاؿ أىل المذىب ,
مروي: عن عطاء , وطاووس , والزىري ،والشعبي, وسعيد بن جبير ,والضحاؾ ,وقاؿ أبو 

حنيفة ,وشريح, وابن المسيب ,والحسن, وإبراىيم، ورواه في الكافي عن زيد بن علي: أف 
 لخبلؼ أمراف:شهادتو ال تقبل، و إف تاب، وسبب ا

األوؿ: أف من قبلت شهادتو بالتوبة احتج بحديث عمر أنو لما جلد الثبلثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنى فقاؿ لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب اثناف وىما سهل بن معبد قيل 

م يخالفو ( .وقيل: رافع، فقبل شهادتهما، ولم يتب أبو بكرة فلم يقبل شهادتو، ول1وزياد )
 أحد.

وكذلك قولو تعالى: }َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍؿ ِمْنُكْم{ والقاذؼ بعد التوبة عدؿ، ومن قاؿ ترد 
ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا{ وجعل رد الشهادة على التأبيد  شهادتو تمسك بقولو تعالى: }َوالَ تَػْقبػَ

هادتهم في أبديّْهم وىي مدة والجلد جزاء للشرط الذي في الرمي، وكاف ذلك قاضياً برد ش
حياتهم، وجعل قولو تعالى: }َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف{ كبلماً مستأنفاً غير داخل في جزاء الشرط 

 ببل حكاية لحاؿ الرامين عند اهلل بعد انقضاء الجملة الشرطية.
إلى األمر الثاني: أف االستثناء إذا ورد عقيب جمل معطوؼ بعضها على بعض ىل يرجع 

الجميع أو إلى ما يليو، وىذه مسألة خبلؼ بين األصوليين، فقاؿ أىل المذىب والشافعي: إنو 
 يرجع إلى جميعها إال أف يمنع مانع كالجلد في آية القذؼ، فإنو ال خبلؼ أنو ال يسقط بالتوبة.

سة إال وقاؿ أبو حنيفة: إنو يرجع إلى الجملة اآلخرة، إال أف يتعذر كقولو على لزيد خمسة وخم
 سبعة.

قاؿ أبو الحسن البصري: إف كاف الثاني فيو إضراب عن األوؿ لم يرجع إلى األوؿ نحو اضرب 
بني تميم، والفقهاء ىم أصحاب أبي حنيفة إال أىل البلد الفبلني وما شابو ىذا من القرائن التي 

 تقضي باإلضراب، وقد ذكر قاضي القضاة مثل ىذا.
__________ 

 م يقذؼ ألنو تراخى في شهادتو تمت.( ػ أما زياد فل1)
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قاؿ أبو الحسين: أما لو أضمر في الثاني شيء مما في األوؿ وجاء إليها نحو أكـر ربيعة 
 واستأجرىم إال من قاـ وآية القذؼ فيها اإلضمار.

 وقاؿ الغزالي وغيره :بالتوقف؛ ألف الكبلـ محتمل وىو رجوعو إلى جميعها، وإلى بعضها.
د في كتاب اهلل تعالى أف الواو للعطف، وورد أنها لبلبتداء، وىذا يوجب أف يكوف الواو وقد ور 

في اآلية محتملة ألحد األمرين، إما أف يكوف قولو تعالى: }َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف{ جملة 
و ألنها ابتدائية فيرد االستثناء إليها، أو عاطفة فيكوف االستثناء بعدىا محتمبًل، ىل يرجع إلي

المجاورة أو إلى الحمل إالَّ ما منع منو مانع كالجملة األولى، وىي قولو تعالى: }فَاْجِلُدوُىْم 
َثَمانِيَن َجْلَدًة{ ومثاؿ ورودىا ال يبتدئ نحو قولو: }لِنُبَػيَّْن َلُكْم َونُِقرُّ ِفي اأَلْرَحاـِ َما َنَشاُء{ وقولو 

 َعَلى قَػْلِبَك َوَيْمُح اللَُّو اْلَباِطَل{ تعالى: }فَِإْف َيَشْأ اللَُّو َيْخِتمْ 
وقد جاءت عاطفة، ورجوع االستثناء إلى اآلخر نحو قولو تعالى:}فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة 
 ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْىِلِو ِإالَّ َأْف َيصَّدَُّقوا{ فإنو يرجع إلى األخيرة؛ ألف التصدؽ ال يؤثر في اإلعتاؽ.

قولو تعالى: }َوِإَذا َجاَءُىْم َأْمٌر ِمَن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبِو َوَلْو رَدُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َوِإَلى وأما 
ُهْم َوَلْوالَ َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو الَ  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ ُتُم الشَّْيطَاَف تػَّبَػعْ ُأْوِلي اأَلْمِر ِمنػْ

 ِإالَّ قَِليبًل{
ففي ىذه اآلية ثبلث جمل وتعقبها االستثناء وىو قولو تعالى: }ِإالَّ قَِليبًل{ فتتعد جملة على ما 
يليو؛ ألنو يؤدي إلى أف ال يتبع بعض من لم يشملو فضل اهلل ورحمتو، وقد قيل: إنو يرجع إلى 

ُهْم{ إال قليبًل منهم وىم من حصل منو تقصير وإىماؿ.قولو: }َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبُطونَ   ُو ِمنػْ
 وقيل: يرجع إلى قولو: أذاعوا بو إال قليبًل.
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وقاؿ الغزالي وغيره: يحتمل رجوعو إلى األخيرة، ويكوف المعنى ولوال فضل اهلل عليكم ورحمتو 
ويس القرني، وزيد بن عمرو بن ببعثة محمد التبعتم الشيطاف إال قليبًل ممن ُعصم من الكفر كأ

نفيل، وقس بن ساعدة األيادي، فإذا كاف ورود مثل ىذا في اللغة جائزاً لم نصر إلى رجوعو إلى 
 الكل أو إلى البعض إالَّ بدليل يدؿ على أحد الوجهين حقيقة.

ُلوا لَ  ُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا{ وأما الجويني :فقدر في ىذه اآلية تقديرًا غريباً فقاؿ قولو تعالى: }َوالَ تَػْقبػَ
حكم برد الشهادة، وقولو تعالى: }َوُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف{ في معنى التعليل بمعنى ردت 

 شهادتهم لكونهم فاسقين }ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا{ فليسوا بفاسقين فشهادتهم مقبولة.



 الواو للتعليل. قاؿ صاحب شرح البرىاف: ىذا غريب ولم يقل أحد من أئمة العربية أف
 وقد كثر الرد والكسر في كتب األصوليين على كل قوؿ من ىذه األقواؿ

 فروع تتعلق بهذه األقواؿ:
لو قاؿ: وقفت أرضي ىذه على العلماء والغزاة إالَّ األغنياء فمن رد إلى جميع الحمل أخرج 

 خرجهم من الغزاة.األغنياء من الطائفتين، ومن رد إلى اآلخرة أدخل األغنياء من العلماء وأ
 وأما من توقف فقيل: يخرج األغنياء من الطائفتين؛ ألنا لم نتحقق االستحقاؽ.

 فرع ثاف:
 إذا قاؿ: أنت طالق طلقة وطلقة إال طلقة:

فقاؿ المروزي: تقع عليها طلقة واحدة، وىذا يناسب ما في كتب األصوليين أنو إذا تعذر رده 
مثل عليَّ لو خمسة وخمسة إالَّ سبعة، وأيضاً فقد قاؿ  إلى الجملة األخيرة رد إلى مجموعهما،

 ابن الحاجب عطف المفرادت يصيرىا كالجملة الواحدة.
: تقع طلقتاف؛ ألف من -والمنصوص للشافعي وىو المختار-قاؿ اإلماـ يحيى في االنتصار :

 حقو أف يرجع إلى ما يليو وىو مستغرؽ لو فيبطل.
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فقاؿ أبو حنيفة, -طالق ثبلثاً إالَّ اثنتين وواحدة قاؿ في اإلنتصار : فرع ثالث: إذا قاؿ أنت
: يقع ثبلثاً كأنو قاؿ: ثبلثاً إالَّ ثبلثاً؛ ألف الواو للعطف، وىذا فيو -والشافعي وىو المختار

 طرؼ من المناقضة لما ذكر في الفرع الثاني.
 طلقة.وقاؿ أبو يوسف, ومحمد : يبطل العطف؛ ألف ثبوتو يستغرؽ فتقع 

وفي تعليل األصوليين ما يقضي بأنو يعمل بالقصد والقرائن في رجوع االستثناء في جميع ما 
 تقدـ أو إلى بعضو.

ويلـز أيضاً أف يعتبر عرؼ المتكلم، فإف خبل عن ىذه األمور رجع إلى ما يقتضيو وضع اللغة، 
 فإف لم يحصل دليل عمل بالمتيقن.

 ت شهادتو إجماعاً ذكره في الكشاؼ.أما لو كاف القاذؼ كافرًا وتاب قبل
قاؿ جار اهلل: إنما كاف كذلك؛ ألف المسلمين ال يعبأوف بسب الكفار ألجل عداوتهم وطعنهم 
 بالباطل فشدد في قذؼ المسلم لئبل يلحق المقذوؼ الشين الذي ال يلحق من قذؼ الكافر.

 فإف قلت: فما معنى األبدية إف قلتم تقبل الشهادة بالتوبة؟
 ار اهلل: تصرؼ األبدية إلى مدة كونو قاذفاً، وتلك المدة تنتهي بالتوبة.قاؿ ج



وأما قبوؿ الشهادة من المحدود التائب في غير حد القذؼ فذلك إجماع، إال عن األوزاعي 
 فقاؿ: ال تقبل شهادة محدود في اإلسبلـ.

كذب نفسو إذا كاف  الحكم الرابع: في بياف التوبة التي تقبل معها الشهادة، فقاؿ القاسم أف ي
كاذباً، وقد أطلق الشافعي أف توبتو أف يكذب نفسو، فقاؿ االصطخري يقوؿ: كذبت فيما قلت 

 وال أعود إلى مثلو، لقولو : ))توبة القاذؼ اكذابو نفسو((.
 وقاؿ ابن أبي ىريرة: يقوؿ قذفي كاف باطبًل، وال يقوؿ كذبت فيما قلت، لجواز أنو صادؽ.

 ة(: يُتقبل إذا استمرت بو أياـ التوبة.وقاؿ في )شرح اإلبان
 قولو تعالى:
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اٍت بِاللَِّو }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإالَّ َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَهادَ 
َها اْلَعَذاَب َأْف ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن، َواْلَخاِمَسُة َأفَّ َلْعنَ  َة اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن، َوَيْدرَأُ َعنػْ

َها ِإْف َكافَ  ِمَن  َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن، َواْلَخاِمَسَة َأفَّ َغَضَب اللَِّو َعَليػْ
 َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َوَأفَّ اللََّو تَػوَّاٌب َحِكيٌم{. الصَّاِدِقيَن، َوَلْوالَ َفْضُل اللَّوِ 

 النزوؿ: اختلف المفسروف في سبب نزولها:
فقيل: لما نزلت: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ قاـ رسوؿ اهلل يـو الجمعة على المنبر فقرأىا 

تو رجبًل فأخبر بما رأى جلد فقاؿ عاصم بن عدي: جعلني اهلل فداؾ، إف رأى رجل منَّا مع امرأ
ثمانوف وسماه المسلموف فاسقاً، ولن تقبل لو شهادة أبدًا، وكيف لنا بالشهداء ونحن إذا 

التمسنا الشهداء كاف الرجل قد فرغ من حاجتو، فإف قتلو قُتل بو، وإف سكت سكت على 
مر، وكاف لو غيض شديد، اللهم بين لنا، وكاف لعاصم بن عدي األنصاري ابن عم يقاؿ لو عوي

امرأة تسمى خولة بنت قيس، فأتى عويمر عاصماً فقاؿ: رأيت شريك بن سحماء على بطن 
امرأتي خولة، وكانا من بني عم عاصم أيضاً، فاسترجع عاصم وأتى رسوؿ اهلل في الجمعة 

األخرى فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إني بليت بالسؤاؿ الذي سألت في أىل بيتي وقص عليو، فقاؿ لو 
 اتق اهلل في زوجتك وحليلتك وابنة عمك إلى آخر القصة في المبلعنة. عويمر:
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و عن ابن عباس: إنو لما نزؿ قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ قاؿ سعد بن عبادة: لو 
 أتيت لكاع وقد تفحل بها رجل ولم يكن لي أف أىيجو وال أحركو حتى آتي بأربعة شهداء فواهلل

ما كنت آلتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجتو ويذىب، وإف قلت ما رأيت إف في ظهري 
لثمانين جلدة، فقاؿ : ))يا معشر األنصار، أتسمعوف إلى ما قاؿ سيدكم؟(( فقالوا: ال تلمو فإنو 

 رجل غيور.
جل أف يتزوجها وروي أنهم قالوا: واهلل ما تزوج امرأة قط إالَّ بكرًا، وما طلق امرأة قط فاجترأ ر 

من شدة غيرتو، فقاؿ سعد: واهلل إني ألعرؼ أنها من اهلل وأنها لحق، ولكن عجبت من ذلك، 
فقاؿ : ))فإف اهلل يأبى إال ذاؾ(( فقاؿ سعد: صدؽ اهلل ورسولو، فلم يلبثوا إلى يسيراً حتى جاء 

أصبح غدا إلى رسوؿ ابن عم لو يقاؿ لو: ىبلؿ بن أمية من حديقة لو فرأى رجبلً مع امرأتو فلما 
اهلل فقاؿ: إني جئت أىلي عشاء فوجدت رجبلً معها رأيتو بعيني، وسمعت بأذني، فكره ذلك 
رسوؿ اهلل حتى رأى الكراىة في وجهو فقاؿ ىبلؿ: إني ألرى الكراىة في وجهك، واهلل يعلم 

نصار أني لصادؽ، وإني ألرجو أف يجعل اهلل لي فرجا، فهم رسوؿ اهلل بضربو فاجتمعت األ
 فقالوا: ابتلينا بما قاؿ سعد,

اآلف يضرب ىبلؿ وتبطل شهادتو، وروي فأراد أف يأمر بضربو فنزؿ عليو الوحي، وكانوا يعرفوف 
حتى فرغ من الوحي ونزؿ: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف  -عليو السبلـ-ذلك في وجهو فأمسكوا عنو 

عل اهلل لك فرجاً ومخرجاً(( فقاؿ: كنت َأْزَواَجُهْم{ فقاؿ رسوؿ اهلل : ))أبشر يا ىبلؿ، فقد ج
 أرجوا ذلك إلى أف ذكر مبلعنتو بينهما.

 اعلم أف ىذه اآلية الكريمة دالة على ثبوت اللعاف بين الزوجين، إذا رمى الرجل زوجتو.
واللعاف اسم اصطبلحي يطلق على الشهادات الواقعة بين الزوجين عند النهي: مشتق من ذكر 

الزوج، أو من اللعن الذي ىو الطرد واإلبعاد، لما كاف الكاذب منهما يبعد اللعنة التي في كبلـ 
 من رحمة اهلل تعالى.
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-يعني لبعض ما اقتضتو آية القذؼ من الحد -قاؿ الحاكم: ذكر مشائخنا أف ىذه اآلية ناسخة
ة ؛ ألف الحد كاف موجب القذؼ، فبطل الحد في قذؼ الزوج لزوجتو، وذلك ألف أبا حنيف

 يقوؿ: موجب القذؼ اللعاف، فإذا امتنع الزوج حبس.
وأىل المذىب والشافعي يقولوف: موجب القذؼ الحد، فإذا امتنع الزوج من اللعاف حد، وىو 

الذي يقتضيو سياؽ آية القذؼ؛ ألنو تعالى جعل حد القاذؼ ثمانين إف لم يأت بأربعة شهداء،و 



 الشهادة في قذؼ األجنبية.أقاـ شهادات الزوج في قذؼ زوجتو في مقابلة 
ولو قيل: آية اللعاف مخصصة آلية القذؼ،في قبوؿ شهادتو أمكن أو في سقوط حد قاذؼ 

 زوجتو كما قالتو الحنفية.
 ولهذه اآلية ثمرات، ولسبب نزولها وما فعلو رسوؿ اهلل بين المتبلعنين ثمرات.

 أما ما يقتطف من اآلية فأحكاـ:
ىي اللعاف إنما تكوف إذا كاف الزوج يحد بالقذؼ بأف يكوف  األوؿ: أف ىذه الشهادات التي

بالغاً عاقبًل، وتكوف امرأتو ممن يحد قاذفها، وذلك بأف تكوف بالغة ,عاقلة ,حرة، مسلمة, 
عفيفة في الظاىر، وإف ال تكوف رتقاء وال عذراء ، وأف يكوف الذي أضاؼ زنى المرأة إليو يتأتى 

يتأتى منو الوطء وال مجبوباً ، وأف يرميها بما يوجب على القاذؼ منو الوطء فبل يكوف صغيراً ال 
الحد من وطء في قبلها أو دبرىا خبلفاً ألبي حنيفة في الرمي في الدبر من آدمي ال حيواف غير 

 آدمي، وال من لبسة.
 وكذلك إذا نفى والدة الولد منها بأف يقوؿ: ما ولدِت ىذا الولد؛ لجواز أنو أراد أنها التقطتو،
فإف أقامت البينة بوالدتو على فراشو ثم قاؿ: ليس مني ثبت اللعاف بينهما، وال فرؽ بين أف 

يضيف الزنى إلى رجل معين أـ ال: ىذا مذىبنا، وأبي حنيفة, والشافعي والجمهور لعمـو قولو 
 تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{.
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إنو ال لعاف حتى يضيف الزنى إلى رجل معين؛ ألف األخبار : -ورواية عن مالك -وقاؿ الناصر
الواردة في سبب نزوؿ اآلية أضافوا فيها الزنى إلى شريك بن سحما، والبد من أف يأتي بالرمي 
مخبراً ال مستفهماً، كأف يقوؿ: أنت زانية سواء مد الهمزة أو قصر فإف ذلك يحتمل االستفهاـ 

 بأف يقوؿ: أظنك زانية وأحسبك زانية.مع القصر وال يقيد الرمي بالظن، 
 الحكم الثاني: إذا كاف الزوج كافرًا وأراد أف يبلعن لقذفو المرأتو .

 فعندنا, وأبي حنيفة: ال يصح لعانو.
 وقاؿ الشافعي : يصح أف يبلعن

 سبب الخبلؼ أف اآلية عمت ولم تخص مؤمناً من كافر، فتمسك بها الشافعي.
وىو ما َروى عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبي أنو حجتنا :أف الخبر خص الكافر 

 قاؿ: ))ال لعاف بين اليهود والنصارى، والمملوؾ تحتو مملوكة، والحرة تحت المملوؾ((.
 إف قيل: قولو والحرة تحت المملوؾ يخالف ما قلتم إنو يثبت في ذلك اللعاف؟



مع الحرية ال يمنع، وأف الحرية  قلنا: ذلك محموؿ على حرة صبية، وأراد نفي توىم أف الصغر
 تجبر نقصاف الصغر.

وقاؿ أبو حنيفة: إنما لم يصح اللعاف ألف الكافر ليس من أىل الشهادة، واللعاف عنده شهادة، 
 فلهذا منع، إذا كاف أحدىم كافراً ,أو مملوكاً، أو محدوداً بقذؼ.
مـو اآلية، واللعاف يمين، وعند ولو كاف الزوج عبداً والزوجة حرة، ثبت اللعاف؛ ألنو داخل في ع

 أبي حنيفة ال يصح، ولو قذفها وىي صغيرة فبل لعاف؛ ألنها غير محصنة.
وقاؿ أصحاب الشافعي: يثبت اللعاف بعد بلوغها إذا رماىا في حاؿ يوطأ مثلها، وال فرؽ بين 

ىذا  أف يكوف الزوجاف أعميين أو بصيرين، أما إذا كانا أخرسين فبل لعاف وال حد بالقذؼ،
؛ ألف قذؼ األخرس باإلشارة، وأكثر ما يحصل من -وىو قوؿ أبي حنيفة, وأصحابو-مذىبنا 

اإلشارة أنو وطء واقع على جهة الحراـ، وليس ذلك بقذؼ، ولو كاف صحيحاً وىي خرساء فبل 
حد وال لعاف أشار إليو في الشرح، ورواه في الزوائد عن القاسمية؛ ألف تصديقها يجوز وىو 

 الحاؿ. يتعذر في
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وقاؿ مالك ,والشافعي ,والوافي: يصح لعانو باإلشارة؛ ألف من صح طبلقو, ونكاحو ,ويمينو, 
 صح لعانو.

الحكم الثالث: إذا رمى زوجتو بالزنى بوطء متقدـ على الزوجية صح لعانو أخذاً من عمـو كبلـ 
 وىو قوؿ أبي حنيفة . -عليو السبلـ-الهادي 

 لعاف بينهم، وعليو الحد.وعند الشافعي : ال 
وسبب الخبلؼ أف قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{ لم يفصل، وىذا قد رمى زوجتو، 

وعلل الشافعي بأف ذلك قذؼ غير محتاج إليو، فلم يخفف بسقوط الحد باللعاف؛ ألف النسب 
م تزوجها فبل لعاف، بل من ذلك الوطء غير الحق، ولو كاف القذؼ متقدماً على الزوجية، ث

 يحد؛ ألنو لم يقذؼ زوجتو فيبلعن، وقد قاؿ تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{.
الحكم الرابع: إذا كاف النكاح بين الزوجين فاسداً و قذؼ زوجتو ىل لو أف يسقط الحد عن 

 نفسو باللعاف أـ ال؟
في  -خرجو أبو العباس من قوؿ الهادي أطلق أىل المذىب: أنو ال لعاف، لكن قاؿ في الشرح

 : إنو ال نكاح بينهما، وعللو بانتفاء الموارثة.-نكاح المسلم بالذمية
قاؿ أبو العباس : فإذا انتفت الموارثة انتفى اللعاف، وسواء كاف ىنالك ولد منفي أـ ال، وىذا 



 قوؿ أبي حنيفة.
ؼ أنو ال ينطلق عليها اسم وقاؿ الشافعي : يصح إذا كاف ىناؾ نسب منفي، وسبب الخبل

الزوجة شرعاً، فلم تكن داخلة في قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{ فهذا ما تمسك بو 
 أىل المذىب وأبوحنيفة.

: إنما شرع اللعاف مع الزوجية للحاجة إلى نفي نسب -فإنو يقوؿ -وأما ما تمسك بو الشافعي 
 غير ثابت.
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 -الفاسد إف أريد بو الباطل :فذلك جلي,وإف أريد بو الذي ىو شبهو فقاؿ العصيفري وأعلم أف
في نكاح  -إنو ال يثبت فيو اللعاف، وىو مقتضى كبلـ أبي العباس -وىو إطبلؽ المنصور باهلل

، لكن يقاؿ: إف الموارثة قد قاؿ أىل المذىب إنها ثابتة في النكاح الفاسد، -المسلم للذمية
يم يقع بالوطء فيو، وقد قاؿ المؤيد باهلل ,والبياف: إنو يثبت فيو اللعاف، وحمل وكذلك التحر 

 صاحب البياف إطبلقهم في الفاسد أنو ُأريد بو الباطل.
الحكم الخامس: إذا قذؼ زوجتو المطلقة فإف كاف الطبلؽ رجعياً وىي في العدة صح اللعاف 

من ثبوت التوارث، وأنو ال يتزوج أختها، وال بينهما؛ ألنها في حاؿ العدة تتبعها أحكاـ الزوجية 
أربعاً سواىا فدخلت في عمـو قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{ وسواء كاف القذؼ منسوباً 

 إلى حاؿ الزوجية قبل الطبلؽ أو إلى حاؿ العدة، وىذا مجمع عليو.
بزنى في حاؿ العدة فهذه مسالة خبلؼ  وأما إذا كاف الطبلؽ بائناً وقذفها بزنى قبل الطبلؽ أو

 بين العلماء:
 فالذي حصلو أبو العباس ,وأبو طالب للهادي وارتضوه :أنو يصح اللعاف في العدة ال بعدىا.

وقاؿ الشافعي , ومالك ,والليث: إذا بانت من زوجها بخلع أو تثليث أو خروج من عدة 
 وإف لم يكن ثم ولد لم يصح.الرجعي نظر ىل َثمَّ ولد منفي أو حمٌل صح اللعاف، 

وقاؿ أبو حنيفة ,وأصحابو, والثوري: إذا بانت منو بعد القذؼ بطبلؽ أو غيره فبل حد، وال 
 لعاف.

وسبب الخبلؼ: أف أىل المذىب قالوا: مهما بقيت العدة فلها حكم النكاح لكونها محبوسة 
العدة بخبلؼ ما إذا  عليو، وألف المقصود باللعاف نفي الولد ورفع العار، وىذا حاصل في

 انقضت فلم يبق لها شيء من أحكاـ النكاح.
واعلم أنو يرد على ىذا االستدالؿ أف يقاؿ: إف اهلل تعالى قاؿ: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم{ 



والمطلقة بائناً ليست بزوجة، ولهذا قلتم إنو إذا طلق بائناً كاف لو أف ينكح أربعاً سواىا في العدة 
 كاف الطبلؽ بائناً أو رجعياً.  سواء
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وأما الشافعي ومالك: فاعتبر الحاجة إلى اللعاف وىي نفي الولد فقالوا: يصح، ولو كانت بائناً 
 ولو خرجت من العدة.

: إذا تزوجت امرأة في العدة وجاءت بولد ألقل من ستة أشهر -عليو السبلـ-وقوؿ الهادي 
 عنها.لحق بالزوج األوؿ، فإف نفاه ال

 قاؿ القاضي زيد :في ذلك نظر؛ ألف قد خرجت من العدة
 قيل الفقيو علي الحمل ال يحتسب من عدة األوؿ حتى تعتد من الثاني، فلم يكن ىذا انقضاء.
وأما أبو حنيفة: فأبطل الحد ألنو يقوؿ: قذؼ الزوج لزوجتو ال يوجب الحد؛ ألنو خارج من آية 

 ة.الرمي، وبطل اللعاف لبطبلف الزوجي
الحكم السادس: أف اللعاف يثبت بقذؼ الزوجة مدخوالً بها أو غير مدخوؿ بها، وكذلك إذا 

 قذفها صحيحة ثم ُجنَّت، ثم ثاب إليها عقلها.
 وكذلك إذا قذفها مجنونة مضيفاً للزنى إلى حاؿ الصحة العنتو إذا ثاب إليها عقلها.

ْم ُشَهَداُء ِإالَّ َأنُفُسُهْم{ وىو إذا شهد الزوج الحكم السابع: يتعلق بقولو تعالى: }َوَلْم َيُكْن َلهُ 
 وثبلثة معو ىل يبطل اللعاف، وتحد المرأة أـ ال؟

 : إف شهادتو تقبل، وتحد المرأة وىو قوؿ أبي حنيفة .-تحصيبلً للهادي  -فقاؿ أبو طالب
 وقاؿ مالك ,والشافعي : ال تقبل، ويثبت اللعاف، وىكذا خرج صاحب الوافي.

ؼ :أف من جوز شهادة الزوج احتج بصحة شهادتو عليها في السرؽ ، وسائر وسبب الخبل
الحقوؽ، ومن رد قاؿ: ىو خصم لها؛ ألنو مدع أنها قد خانتو في فراشو، وكما لو قذفها أو اًل، 

ثم شهد، واآلية الكريمة محتملة لهذا القوؿ؛ ألف المعنى ولم يكن لهم شهداء يحكم 
 بشهادتهم في ىذا الباب.بشهادتهم، والثبلثة ال يحكم 

 الحكم الثامن: إذا أقاـ البينة الكاملة ىل لو أف يبلعن أـ ال؟
فالمفهـو من كبلـ أىل المذىب :أف ليس لو ذلك، وىكذا في النهاية عن أبي حنيفة, وداود؛ 

والوجو أف اللعاف إنما جعل عوضاً عن الشهود، لقولو تعالى: }ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم 
} 

 النهاية عن مالك والشافعي : لو أف يبلعن؛ ألف الشهود ال تأثير لهم في رفع الفراش. وفي
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أما إذا رماىا ثم أقر بالولد أو جرى منو ما يجري مجرى اإلقرار من االستبشار حيث بشر بو، 
 أو من السكوت ففي ىذا خبلؼ:

لحد، وىذا قوؿ أبي حنيفة, فمذىبنا: أف النسب قد استقر وثبت اللعاف ليسقط عن نفسو ا
 وأصحابو, والثوري.

 والوجو أنو قذؼ زوجتو فدخل في عمـو اآلية، وأما النسب فقد أقر بو.
وقاؿ الشافعي,وابن أبي ليلى: يلزمو الحد، وال لعاف، والوجو أف إثبات الحد يبطل موجب قذؼ 

ية الكريمة محتملة لثبوت الزوج، وىاتاف روايتاف لمالك، والثالثة لو أنو ال حد وال لعاف، واآل
 الحد واللعاف.

 الحكم التاسع: يتعلق بقولو تعالى: }َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{
وىو أف يقاؿ: ما ىذه الشهادات التي يأتي بها الزوجاف ىل ىي شهادات كما اقتضاىا الظاىر 

 :-رضي اهلل عنهم-ة أو يمين، وىذه مسألة خبلؼ بين العلماء فيأتي بلفظ الشهاد
 -فمذىب األئمة, ومالك, وأحد قولي الشافعي: إف الشهادات ىي أيماف، وقاؿ أبو حنيفة

 : إنها شهادة.-وأحد قولي الشافعي 
 قاؿ في )الروضة والغدير(: وىو الذي ذكره في المنتخب.

ظ الشهادة، وسبب الخبلؼ أف اهلل تعالى قاؿ: قاؿ: وعند الناصر يمين إال أنو يأتي بلف
َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد{ فجاء بلفظ الشهادة فبل  }َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم{, وقاؿ تعالى: }َوَيْدرَأُ َعنػْ

 يعدؿ عما يقتضيو الظاىر، فتمسك بهذا أبو حنيفة.
بالشهادة عن اليمين بدليل وأىل القوؿ األوؿ قالوا: الظاىر في اللفظ الشهادة، ولكن قد يعبر 

 قولو تعالى: }ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ اللَِّو إلى قولو تعالى: اتََّخُذوا َأْيَمانَػُهمْ 
 ُجنًَّة{ فحملنا ما ذكر من لفظ الشهادة على أنو أريد بو اليمين لوجهين:

لت آية اللعاف قم فأحلف، فسمي اللعاف حلفاً، وقاؿ في األوؿ: أنو قاؿ لهبلؿ بن أمية لما نز 
 المرأة حين جاءت بولد يشبو من قذفت بو: ))ولوال األيماف لكاف لي فيها شأف((.
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( لم تصح شهادة الزوج؛ ألنو يدفع عن نفسو، ولم 1الوجو الثاني: أنا لو جعلنا ذلك شهادة )
، وألنهم أجمعوا على جواز لعاف األعمى، وألنو لو  تصح شهادة المرأة؛ ألنها تدفع عن نفسها



 كاف شهادة لوجب أف ال يكرر األيماف.
 فائدة الخبلؼ في أمرين:

 األوؿ: كيف يكوف لفظهما:
 فعند أبي حنيفة يقوؿ: أشهد، وعندنا يقوؿ: واهلل ونحو ذلك.

 قاؿ بعض المفرعين للمذىب: فلو قاؿ أشهد باهلل أخذ بالمذىبين.
ي : وىذا محتمل؛ ألف الباء ىنا تكوف لبلستعانة، وأشار في الشرح, والشفاء : قاؿ سيدنا عل
 .-أعني قولو أشهد باهلل-أف ىذا يمين 

 وفي الكشاؼ عن أبي حنيفة :أف اللعاف شهادة مؤكدة باليمين، فهذه فائدة.
 وفائدة أخرى: وىي إذا كاف الزوجاف أو أحدىما ال تصح شهادتو فعندنا :يصح اللعاف.

: فعند أبي -وذلك بأف يكونا محدودين في قذؼ أو أحدىما -د أبي حنيفة: ال يصحوعن
 حنيفة ال يصح اللعاف؛ ألف الشهادة ممن ىذه حالو ال تصح.

(وإف كاف الزوج عبداً إال أف كانت االمرأة أمة؛ ألنها غير محصنة، 2وعندنا : تصح و يصح )
 وكذا إذا كانت كافرة على نحو ما تقدـ.

النتصار: اآلية تقضي بأنو شهادة، والسنة بأنو يمين، وإذا تعارض فالرجوع إلى القرآف وقاؿ في ا
 أحق؛ ألنو مقطوع بأصلو.

 وىهنا نكتة إعرابية :
قرأ حمزة ,والكسائي, وعاصم ) أربُع شهادات( برفع أربع على أف )أربع( خبر، واالبتداء 

 )فشهادة أحدىم(.
أنو في حكم المصدر والعامل فيو فشهادة -نتصابو وقرأ الباقوف: بنصب العين في أربع وا

 على أحد وجهين: -أحدىم 
األوؿ: أف يرتفع على االبتداء، ويكوف الخبر محذوفاً تقديره فعليهم، أو فبلـز لهم أف يشهد 

 أحدىم أربع شهادات.
__________ 

 ( ػ حقيقية تمت .1)
 ( ػ تصح : أي الشهادة ويصح :أي اللعاف تمت.2)
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الثاني: أف يرتفع على الخبر واالبتداء محذوؼ تقديره فالحكم أو الفرض شهادة أحدىم ,و 
الباء في قولو تعالى: }بِاللَِّو{ قد تقدمها عامبلف وىما )فشهادة أحدىم(، والثاني )شهادات(، 

فإف أعملت الثاني تعلق حرؼ الجر وىو الباء في باهلل بشهادات فيكوف في صلتها، وإف 
ألوؿ وىو )فشهادة أحدىما( تعلقت الباء بشهادة ومع رفع أربع تكوف الباء متعلقة أعملت ا

بشهادات وال يجوز أف تعلق بشهادة ؛ ألف ذلك يؤدي إلى أف يفرؽ بين الصلة والموصوؿ 
 بخبر االبتداء وىو أربع.

َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِ   اللَِّو{وقولو تعالى: }َوَيْدرَأُ َعنػْ
القراءة في ) أربع (بالنصب و الباء في باهلل الثانية يصح تعلقها باللفظة األولى وىي )أف تشهد( 

 وبالثانية وىي )شهادات(.
 وقولو تعالى: }َواْلَخاِمَسَة{

 قرأ عاصم بالنصب عطفاً على أربع، أو على تقدير فعل محذوؼ تقديره، وتشهد الخامسة.
 ا على العطف على أربع في قراءة من رفع أو على القطع.وقرأ الباقوف بالرفع، إم

 مع الرفع ترتفع على االبتداء. -الثانية -و )الخامسة ( 
و مع ىذه التقديرات في متعلق الباء، ال يصح أف يقاؿ: قد جمعت اآلية الشهادة واليمين، بل 

هادة ال بمعنى إف جعلت اآلية في معنى اليمين، فهذه الباء ىي باء القسم، وإف جعلت الش
 اليمين بل بمعنى الشهادة فلعل الباء لبلستعانة.

 الحكم العاشر:
يتعلق بقولو تعالى: }َواْلَخاِمَسُة َأفَّ َلْعَنَة اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن{ وسياؽ اآلية يقضي أف 

فهي غير واجبة؛ وإنما  الخامسة كاألربع، لكن قد حمل ذلك على أنو جيء بها للتغليظ، وإالَّ 
 كاف ذلك لوجوه ثبلثة:

األوؿ: أنو ال خبلؼ أف الحاكم لو فرؽ قبل الخامسة وحكم يعد حكمو، وقد قاؿ الشيخ أبو 
 جعفر أنها مستحبة.

عليو -: ))قم فاشهد أربع شهادات باهلل(( فكأنو -وىو ىبلؿ -الثاني: أنو قاؿ للذي العن
 يظ.جعل الخامسة على سبيل التغل -السبلـ
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الثالث: أف اللعاف معنى يتخلص بو عن الحد، فشابو الشهادة التي يسقط بها حد القاذؼ وىي 
 أربعة.



أما لو اقتصر على ثبلث شهادات فظاىر اآلية يقضي أف ذلك ال يكوف لعاناً، وىذا ىو الذي 
 .ذىب إليو الشافعي ، وصححو األزرقي ,وغيره من الناصرية, وأصحاب أبي حنيفة 

 وقاؿ أبو حنيفة و أبو طالب: قد أخطأ الحاكم، ويعد حكمو.
قاؿ أبو طالب: ووجو نفوذ الحكم أنو لم يخالف دليبلً قاطعاً؛ ألف اهلل تعالى ذكر عدد 

الشهادات ولم يبين موضع الفرقة ىل بعد فراغ الزوج أو بعد فراغهما، أو بتفريق الحاكم، 
 فسارت اجتهادية، وقد نظر ىذا القوؿ.

يل: إف اإلجماع قد حصل على وجوب األربع، وتؤوؿ قوؿ أبي حنيفة على أنو قاؿ ذلك في وق
 وقت لم يظهر اإلجماع على خبلفو.

 وقيل: قبل أف يبلغ درجة االجتهاد، وىكذا قيل في كبلـ أبي طالب.
 الحكم الحادي عشر:

 إذا نكل الزوج عن اللعاف ماذا يكوف الحكم؟
أف الزوج يحد، وىذا قوؿ المؤيد باهلل وصححو القاضي زيد ،  قلنا: الذي ذىب إليو األكثر:

وىو قوؿ مالك, والشافعي ,واألوزاعي؛ووجو ذلك أف آية القذؼ أوجبت الحد على كل قاذؼ 
مطلقاً إال أف يأتي بأربعة شهداء، أو جعل اهلل تعالى في قذؼ الزوج لزوجتو شهاداتو األربع 

الحد نفسو، وإيجاب الحد عليها، ولهذا قاؿ تعالى: قائمة مقاـ الشهود األربعة في إسقاط 
َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو{ فجعل لها ما يسقط عنها ما أوجبتو  }َوَيْدرَأُ َعنػْ

 شهادات الزوج.
وقاؿ أبو حنيفة: ال يحد الزوج؛ ألف آية اللعاف أخرجت قذؼ الزوج لزوجتو من آية القذؼ، 

 يحبس الناكل.ولكن 
قلنا: ال دليل على أنها أخرجت من لزـو الحد، وإنما أخرجت من لزـو إقامة شهود أربعة، ولهذا 

 قاؿ لعويمر العجبلني حين ذكر أنو وجد رجبلً مع امرأتو:))إنو جلد في ظهرؾ أو تلتعن((.
ىوف من عذاب وقاؿ لهبلؿ بن أمية حين شهد أربع شهادات باهلل: ))اتق اهلل فإف عذاب الدنيا أ

 اآلخرة(( لكن قاؿ المؤيد باهلل, واألكثر: ال عبره بعدد النكوؿ.
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و قاؿ أبو العباس : يشبو النكوؿ ىنا باإلقرار فلما كاف إقرار الزوج بالقذؼ مرة كفى نكولو مرة 
 ، ولما كاف إقرار المرأة أربعاً كاف نكولها أربعاً، وىذا بعيد وقد يتعسف لو التأويل،

لو نكل الزوج أو الزوجة وأخذ في حدىما، ثم عاد الناكل إلى اللعاف قبل منو، وسقط ما بقي ف



من الحد؛ ألف اللعاف إذا أسقط جميع الحد أسقط بعضو، وقد ادعى في الشرح اإلجماع على 
 ذلك.

 الحكم الثاني عشر:
َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد َأْربَ  َع َشَهاَداٍت بِاللَِّو{ وىو أف يقاؿ: قد يتعلق بقولو تعالى: }َوَيْدرَأُ َعنػْ

اقتضت اآلية وجوب االبتداء بلعاف الزوج؛ ألف قذفو لزوجتو قد أوجب عليو الحد حتى يدرأه 
بشهود أربعة، أو بشهاداتو فبل يبرأ عن ىذا الذي وجب للزوجة، وأف اهلل تعالى جعل شهادتها 

، فإذا شهدت قبل ما يجب عليها لدرأ ما وجب عليها من العذاب وىو الجلد أو الحبس
 العذاب فقد فعلت ذلك قبل سببو فبل يعتد بو كما إذا حلف المدعى عليو قبل الدعوى.

قاؿ في الشرح: وال خبلؼ أف السنة البداية بالزوج؛ ألنو بدأ بتحليف الزوج في اللعانين، 
 أيماف الزوج. والبداية بالزوج وجوباً عندنا والشافعي ، فلو قدـ المرأة أعاد ذلك بعد

 وعند أبي حنيفة: تقديم الزوج مستحب فبل يعيد.
فلو أخطأ الحاكم وحكم مع تقدـ أيماف الزوجة فقاؿ الشافعي : ال ينفذ حكمو لمخالفة صريح 

 القرآف.
 وقاؿ اإلماـ يحيى ,والفقيو محمد بن سليماف: ينفذ؛ ألف المسألة اجتهادية.

و بذكر الغضب قبل أيمانها فقاؿ في االنتصار: يحتمل أف وأما لو بدأ بذكر اللعنة قبل األيماف أ
يجوز؛ ألف المقصود التغليظ وأف ال يجوز وىو المختار؛ ألف التعبد على ما ورد بو النص، وإف 
أبدؿ اللعنة باإلبعاد احتمل أف يجوز؛ ألف التعويل على المعاني، وىذا ىو الذي اختار واحتمل 

 قرآفعدـ الجواز لمخالفة ما جاء في ال
 أما لو بدلت المرأة لفظ الغضب بالسخط.

 قاؿ اإلماـ: احتمل األمرين، والمختار أنو ال يجوز؛ ألف معنى السخط يخالف معنى الغضب.
 نكتة إعرابية:
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قرأ نافع بالتخفيف في) أْف ( األولى والثانية، ورفع) لعنُة (، وأما )غِضَب( فبكسر الضاد وفتح 
 ع لعنة؛ ألف الخفيفة يكوف ما بعدىا مرفوعاً.الباء مثل سمع، ورف

وقراءة األكثر بتشديد)أفَّ( األولى والثانية، ونصب )لعنَة( بأف المشددة ونصب )غَضَب( 
 بالمشددة أيضاً، وىو اسم بفتح الضاد.

قاؿ جار اهلل: وإنما خصت الزوجة بالغضب تغليظاً عليها؛ ألنها أصل الفجور بإطماعها، ولذلك 



 ية الجلد.قدمت في آ
 تتمة لهذا الحكم:

 وىي إذا كاف اللعاف بلفظ الفارسية ىل يصح، وإف خالف لفظ القرآف؟
قلنا: الذي خرج أبو طالب للقاسم: صحتو من تصحيحو الطبلؽ بالفارسية وىذا قوؿ أبي 

 حنيفة.
 وقاؿ الشافعي : ال يصح إال أف ال يحسن العربية.

 ف في قوؿ للشافعي ، واختاره في االنتصار.فإف جهل الحاكم الفارسية ترجم لو شاىدا
 وفي قوؿ آخر أربعة.

 وعند أبي حنيفة: يكفي ترجماف واحد.
 واستنباط ىذا بطريقة االعتبار.

 تكميل لهذه األحكاـ:
وىو أف اللعاف ال يعد منكراً في الظاىر، وال يمنع منو الزوجاف؛ ألنو لم ينكر، وال في اآلية 

، بل فيها إشارة إلى الجواز؛ ألنو تعالى أقاـ شهاداتو مقاـ شهود إشارة إلى أف اللعاف محظور
القاذؼ، وإقامة الشهود من القاذؼ جائزة، وىكذا حكي في النهاية عن أبي حنيفة,والشافعي ، 
ورواية لمالك, وأحمد ,والثوري، وداود، وفي رواية أخرى ال يجوز لمجرد القذؼ؛ ألنو في قصة 

يتو بعيني وسمعتو بأذني كرىو حتى رأى الكراىة في وجهو ولعل قوؿ ىبلؿ بن أمية لمَّا قاؿ رأ
 مالك )ال يجوز لمجرد القذؼ ( ، يعنى حيث ال ولد.

 وأما حكم الباطن فقد ُيحَظر ,ويجوز ويجب :
أمَّا ما يحظر: فإذا لم يحصل للزوج علم وال ظن ألنو كاذب في أيمانو وشاىد زور، وحالف 

ي قولو : ))من قذؼ محصنا أحبط اهلل عملو إلى ثمانين غموس، ومكرر للقذؼ وداخل ف
 سنة((.

 وأما ما يجوز: فحيث يحصل لو الظن.
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وأما حيث يجب: فإذا علم ذلك وجب ؛ ألف صيانة الماء واجبة، وألنو يدخل في النسب من 
على  لم يكن نسبياً، وىذا حيث علم أنو لم يطأىا، وفي الحديث عنو : ))أيما امرأة أدخلت

 قـو من ليس منهم فليست من اهلل في شيء، ولن يدخلها جنتو(( والرجل يلـز أف يكوف مثلها.
 وأما األحكاـ المستنبطة من سبب نزوؿ اآلية وما فعلو من المتبلعنين:



: إنهما اجتمعا عند رسوؿ اهلل فقاؿ: إف أحدكما كاذب فهل من  -في قصة ىبلؿ -قاؿ الحاكم
 تائب؟

سوؿ اهلل بأبي أنت وأمي لقد صدقت، فبلعن بينهما، فلما شهد ىبلؿ أربع فقاؿ ىبلؿ: يا ر 
مرات قاؿ عند الخامسة: ))اتق اهلل يا ىبلؿ فإف عذاب الدنيا أىوف من عذاب اآلخرة وإف ىذه 
الخامسة ىي الموجبة(( قاؿ ىبلؿ: واهلل ال يعذبني عليها ثم شهد الخامسة، ثم شهدت المرأة 

الخامسة: ))أتقي اهلل فإنها موجبة(( فهمت باالعتراؼ، ثم قالت: ال  أربعة شهادات فقاؿ عند
 أفضح قومي، فشهدت الخامسة ففرؽ بينهما، وقضى أف الولد لها، وال يدعى ألب.

 وقاؿ في قصة عويمر: ))اتق اهلل في زوجتك وحليلتك وابنة عمك((
لى ولم أقربها منذ أربعة فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أقسم باهلل لقد رأيت شريكاً على بطنها وىي حب

أشهر، وأنكر شريك والمرأة ما ذكر، فنزلت اآلية، فأمر فنودي الصبلة جامعة، ثم قاؿ لعويمر: 
))قم فأشهد أربع مرات )أشهد باهلل إف خولة زانية وإني لصادؽ( وقاؿ في الخامسة لعنة اهلل 

قومي فقامت فشهدت  على عويمر إف كاف من الكاذبين فيما قاؿ على خولة، ثم قاؿ لخولة:
أربع شهادات أنو كاذب فيما رماىا وما ىي بزانية، وقالت في الخامسة غضب اهلل عليها إف كاف 

 صادقاً ففرؽ بينهما((.
 قاؿ في الكشاؼ: قاؿ عند ذكر اللعنة والغضب: ))آمين(( وقاؿ القـو آمين.

لرجم أىوف عليك من قاؿ: وقاؿ لها رسوؿ اهلل : ))إف كنت ألممت بذنب فاعترفي بو فإف ا
 غضب اهلل إف غضبو ىو النار((
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وقاؿ: ))تحينوا بها الوالدة فإف جاءت بو أصيهب أثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك، وإف 
 جاءت بو أورؽ جعداً جمالياً خدلج الساقين فهو لغير الذي رميت بو((.

 لوال األيماف لكاف لي فيها شأف((.قاؿ ابن عباس: فجاءت بو أشبو خلق اهلل بشريك، فقاؿ : ))
وفي الشفاء: إف جاءت بو أصيهب أخيصر، أريسح أثيبج، ناتئ اإلليتين، خمش الساقين فهو 

 لهبلؿ، وإف جاءت بو جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ اإلليتين فهو لشريك.
 وفي معالم السنن كما في الشفاء، إال أنو قاؿ: أريصح بدؿ أريسح

 لفاظ :بياف ىذه األ
 وىو أف يضرب إلى الحمرة وىو تصغير األصهب .-الصهبة كالشقرة  -األصيهب:

 و األريسح و األريصح :ىو الذي يكوف خفيف اإلليتين.



 قيل: ويجوز أيضاً بالعين األريصع.
 واألثيبج: تصغير األثبج، وىو الناتئ الثبج وىو ما بين الكاىل إلى الظهر، والكاىل فرع الكتف

 دقيق القوائم. -بالشين المعجمة-ن :وخمش الساقي
 وأما قولو: أورؽ ىو الذي فيو بياض وسواد كلوف الرماد.

 والجعد من الشعر :نقيض السبط، وجعد األصابع إذا قصرت .
 والجمالي :الضخم األعضاء، شبهو بالجمل ألجل الكبر، ويقاؿ: ناقة جمالية.

 والخدلج :الضخم أيضاً، وخدلج الساقين ممتلؤىما.
 ابغ اإلليتين: تامهما.وس

 ويستنبط من فعلو أحكاـ:
األوؿ: أنو ينبغي فيمن قذؼ زوجتو وأنكرت أف يحثهما اإلماـ أو الحاكم على التصادؽ كما 

فعلو ، ويجب الرجوع عن القذؼ إف كاف كاذباً، والرجوع عن إنكار الزوجة إف كاف الزوج 
 صادقاً، وإف لـز من ذلك الحد.

 تحب قبل الخامسة أف يسد على فم الرجل والمرأة لئبل ينطقا بالخامسة.قاؿ في االنتصار، ويس
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وفي الكشاؼ : يأمر اإلماـ بسد فم الرجل قبل الخامسة، وىذا بخبلؼ ما لو لم يتقدـ قذؼ، 
فإف اإلماـ يلقن في الزنى والسرقة ما يسقط الحد لقولو للمقر بالزنى: ))لعلك قبلت(( وللمقر 

( االعتراؼ بالزنى إف لم يتقدـ قذؼ لقولو 1ا إخالك سرقت(( وكذلك ال يجوز )بالسرقة: ))م
 : ))من أتى شيئاً من ىذه القاذورات فليستتر بستر اهلل((.

الحكم الثاني: أف اللعاف ال يكوف إال في حضرة إماـ؛ ألنو قائم مقاـ الرسوؿ إال فيما خص بو ، 
 حداً إف لم يتم اللعاف وىو لؤلئمة. والحاكم من جهة اإلماـ كاإلماـ وألف في ذلك

 الثالث: أف السنة أف يكوف المتبلعناف قائمين حاؿ اللعاف.
وفي التهذيب: يجوز عند أبي حنيفة قائمين وقاعدين وادعى في الشرح اإلجماع أف السنة أف 

يكونا قائمين، وأف يكوف الولد في حجر المرأة إف كاف اللعاف على نفي الولد، ويشير إليو 
 لزوج.ا

قاؿ الشافعي : يقـو الرجل حاؿ أيمانو، و اإلمرأة قاعدة، فإذا فرغ قامت اإلمرأة والرجل قاعد 
. 

الرابع :في التغليظ بحضور العدد ، وظاىر فعل رسوؿ اهلل أنو يغلظ؛ ألنو لما نزلت اآلية وأراد 



 ف أزجر.أف يبلعن بينهما أمر فنودي الصبلة جامعة: وىذا قوؿ الشافعي ، وألف ذلك يكو 
 قاؿ الشافعي: يكوف العدد أقلو أربعة، وقد ذكر في الشفاء أنو يستحب حضور عدد لؤلخبار.

وعند أبي حنيفة : ال يغلظ بالعدد وىو عمـو كبلـ أىل المذىب، والشافعي :غلظ بالزماف بأف 
يكوف بعد العصر، وبأف يكوف اللعاف في أشرؼ مكاف، واستدؿ على الوقت، وىو قولو تعالى 

 سورة المائدة: }َتْحِبُسونَػُهَما ِمْن بَػْعِد الصَّبَلِة{. في
__________ 

 ( ػ لعلو يحمل على الندب تمت.1)
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قيل: أراد صبلة العصر، وبالخبر وىو قولو : ))ثبلثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم ولهم عذاب 
حلف على يمين بعد صبلة أليم، رجل حلف يميناً على ماؿ رجل امرئ مسلم فاقتطعو، ورجل 

العصر، لقد أعطى سلعتو أكثر مما أعطى وىو كاذب، ورجل منع فضل ماء فإف اهلل تعالى 
 يقوؿ: اليـو أمنعك فضلي كما منعتو فضل ماء لم تعملو يداؾ (( ىكذا في التهذيب.

 الخامس: في ذكر الفرقة بين المتبلعنين، وقد اختلف في ذلك :
:إف اللعاف ال يوجب الفرقة؛ ألف اآلية لم  -من أىل البصرة-ة فقاؿ عثماف البتي , وجماع

-تقتض ذلك، وال ىو صريح في األخبار؛ وألنو قد جاء في الحديث أنو طلقها بحضرة النبي 
 ولم ينكره، واللعاف إنما شرع لدرأ الحد. -عليو السبلـ

فيما روي في حديث وقاؿ عامة األئمة والفقهاء: إنو موجب للفرقة؛ ألف ذلك قد تضمنو قولو 
فرؽ بينهما وقضى أف الولد لها، وأف ال يدعى ألب: وىذا مروي عن  -عليو السبلـ-ىبلؿ أنو 

 ,وعمر ,وابن عمر, وابن مسعود. -عليو السبلـ-علي 
 وفي حديث سهل بن سعد الساعدي :أنو قاؿ في المتبلعنين: ))ال يجتمعاف أبدًا((

 كذلك. -عليو السبلـ-وفي حديث ابن عباس عنو 
 وفي حديث ابن عمر عنو أف المبلعن إف أكذب نفسو ال ينكحها أبداً.

 ولكن اختلفوا بماذا تقع الفرقة:
فمذىبنا,وأبي حنيفة ,وصاحبيو :بتفريق الحاكم؛ ألنو روي في األحاديث أنو فرؽ بين المبلعن 

فهي طالق  -هايا رسوؿ اهلل ؛إف أمسكت -وامرأتو، وألف عويمرًا قاؿ بعد لعانو: كذبت عليها 
 ثبلثاً فلم تحصل الفرقة لهذا لم ينكر عليو ما أوقع من الطبلؽ.

 وقاؿ مالك ,والليث, وزفر ,وربيعة ,وداود: متى فرغا؛ والوجو أنو لم يفرؽ بينهما إال بعد ذلك.



وقاؿ الشافعي, والناصر: متى إف فرغ الزوج ألف لعانو يشبو الطبلؽ، وإنما العنت السقاط 
 الحد عنها.

 إذا تم اللعاف فهل تحـر تحريماً مؤبداً؟ و
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, -,وعمر، وابن عمر ,وابن مسعود -عليو السبلـ-وىم علي -فذىب طائفة من الصحابة 
وىم -وطائفة من األئمة  -وىم عطاء، واألوزاعي، والحسن بن حي-وطائفة من التابعين 

وىم مالك,والشافعي ،  -لفقهاءالقاسم ,والهادي في األحكاـ، والمؤيد باهلل, وطائفة من ا
وأحمد, وإسحاؽ , وأبو يوسف ,وزفر، والثوري: أنو قد حصل التحريم المؤبد ؛ ألف في رواية 

 سهل ال يجتمعاف أبدًا، وفي رواية ابن عمر عنو أنو قاؿ: ال ينكحها أبدًا.
 وقاؿ في المنتخب ,وأبو حنيفة: إذا أكذب نفسو جاز أف يعقد بها.

 : إذا أكذب نفسو ردت إليو ما دامت في العدة.وقاؿ ابن المسيب
وقاؿ النخعي : إذا ُضِرب الحد كاف خاطباً من الُخطَّاب وىو يرجع إلى قوؿ أبي حنيفة. وشبهة 

ىذا القوؿ؛ أف سبب الفرقة اللعاف، فإذا أكذب نفسو صار كأف ال لعاف، وقياساً على رجوع 
 النسب فإنو يرجع إذا أكذب نفسو.

عتبار بالنص والخبلؼ في انتفاء النسب بما يكوف كالخبلؼ بالفرقة ىل بنفي قلنا: يبطل اال
الحاكم أو بفراغهما أو بفراغو، وإذا العن المطلقة ثبلثاً في العدة فؤلصحاب الشافعي وجهاف 

؛ ألنو تابع للفرقة، ولعل  في التحريم بعد زوج صححوا أنو يتأبد كالرضاع. وفي وجٍو: ال يحـر
 حجج أىل المذىب، وإذا ثبتت ىذه الفرقة : األوؿ أقرب إلى

 فقاؿ األئمة ,والشافعي ,ومالك: إنها فسخ ال طبلؽ؛ ألنو يتأبد فأشبو الفسخ بالرضاع.
 وقاؿ أبو حنيفة: ىو طبلؽ؛ ألنو متعلق بالقوؿ.

 الحكم السادس: إذا قذفها حامبلً ونفى حملها, وفي ىذا أقواؿ للعلماء:
؛ ألنو في قصة عويمر العجبلني -أعني النفي واللعاف-ك يصح فعن مالك ,والشافعي : أف ذل

 العن بينهما وىي حامل، وقاؿ: إذا جاءت بو على صفة كذا وكذا
وىكذا ذكر أبو طالب إال أنو يشترط أف تأتي بو لدوف ستة أشهر؛ ألف قذفو مشروط بحصوؿ 

 الحمل حاؿ القذؼ وال يتيقن إالَّ بذلك.
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أف النفي يصح مشروطاً -وىو قوؿ أبي يوسف, ومحمد -زيد للمذىب  والذي صحح القاضي
 بأف تضعو لدوف ستة أشهر ال اللعاف؛ ألف الحمل قد يلتبس بكبر البطن وقد يضمحل.

نكتة: تعلق بهذه الجملة وىي أف النفي, والقذؼ موجبو حق آلدمي فبلبد من موجب فبلبد من 
نسب إنما ىو الزوج والذي يطالب باللعاف مع طالب، إما لنفي النسب فالذي يطالب بنفي ال

القذؼ من غير ولد أو مع الولد ىي الزوجة؛ ألنها تطالب الزوج بالحد ليقيم شهوداً أربعة أو 
 يشهد أربعاً.

 وعن بعض أصحاب الشافعي : لو أف يطالب لرفع العار.
 قلنا: ىو ينفيو بالطبلؽ.

ة إما أف تكوف مدخوالً بها أـ ال إف دخل بها الحكم السابع: في موجبات فرقة اللعاف والمبلعن
فلها المهر ألنو قد وجب وال مسقط لو وعليها العدة وعدتها إف كانت آيسة باألشهر وإف كانت 

من ذوات الحيض فثبلث حيض، فإف انقطع فأربعة أشهر وعشر على إطبلؽ المؤيد باهلل في 
 المنفسخ نكاحها

فسخ وأصلو صحيح تربصت إلى اإلياس وىي تشبو والفقيو محمد بن سليماف يقوؿ: إذا ان
 المثلثة في الخطبة لها.

 وأما النفقة والسكنى فبل نفقة لها وال سكنى؛ ألنو قضى أف ال بيت لها وال قوت.
وأما إذا كانت غير مدخوؿ بها فانتفاء العدة والنفقة ظاىر.,وأما المهر فقاؿ في التهذيب :لها 

 نصف المهر عند جمهور العلماء.
وعن الحسن إذا صدقتو وىي بكر وحدت فبل مهر لها، وإف كانت محصنة رجمت فلها 

 الصداؽ والميراث.
 الحكم الثامن يتعلق بقولو : ))لوال األيماف لكاف لي فيها رأي(( وروي ))شأف((.

 قيل: يا رسوؿ اهلل وما الرأي؟
 قاؿ: ))الرجم بالحجارة(( وىو يتعلق بهذا بحثاف:

و جعل للقافة حكماً في إيجاب الحد وىو يقاؿ: ذلك ال يتحقق منو الزنى األوؿ: أف يقاؿ: إن
 إال أف يقاؿ: ىذا يشبو ما لو جاءت امرأة ال زوج لها بولد وفي ذلك الخبلؼ:

 ,والفقيو يحيى :أنها تحد إالَّ أف يدعي شبهة أو تزويجًا. -وذكره في القمر المنير  -فعند مالك
 حد.وعند أبي حنيفة,والشافعي :ال ي
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البحث الثاني: أف يقاؿ: إذا كاف للقافة حكم فاأليماف تبطل كاإلقرار بعد األيماف، فإنو يوجب 
 الحد، فينظر في الجواب.

 قولو تعالى:
ٌر َلُكْم ِلُكلّْ امْ  ُهْم }ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم الَ َتْحَسُبوُه َشرِّا َلُكْم َبْل ُىَو َخيػْ ِرٍئ ِمنػْ

ُهْم َلُو َعَذاٌب َعِظيٌم، َلْوالَ ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلمُ  َرُه ِمنػْ ْؤِمُنوَف َما اْكَتَسَب ِمَن اإِلْثِم َوالَِّذي تَػَولَّى ِكبػْ
ُشَهَداَء فَِإْذ َلْم يَْأُتوا  َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخْيراً َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن، َلْوالَ َجاُءوا َعَلْيِو بَِأْربَػَعةِ 

 بِالشَُّهَداِء فَأُْولَِئَك ِعْنَد اللَِّو ُىُم اْلَكاِذبُوَف{.
حتى نزلت براءتها من  -رضي اهلل عنها-سبب النزوؿ: ما كاف من اإلفك في رمي عائشة

السماء، وفي ذلك دليل على فضل عائشة، وقد قاؿ أبو علي: من صدؽ قذؼ عائشة فهو  
 كافر.

: وقد نزلت ثمانية عشر آية كلها تبرئًة ألـ المؤمنين، وتسلية -رضي اهلل عنو-جار اهلل قاؿ
لرسوؿ اهلل ، وتهويل لعظم الواقعة في ذلك، وكذا من سمع ولم تمجو أذناه، ومن لم يكن  

 كذلك فقد كذب اهلل فيما أخبر بو من براءتها.
 ولآلية ثمرات:

 األولى: كبر القذؼ.
 ب على القاذؼ اإلتياف بأربعة شهود.والثانية: أف الواج

والثالثة: أف الواجب حسن الظن ورد الزور لقولو تعالى: }َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم 
 َخْيراً َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن{.

ذى ، وقولو والرابعة: بياف ما يتعلق بالمقذوؼ من الخير؛ ألنو يثاب إذا صبر على البلوى باأل
َيِعُظُكُم  تعالى: }َوَلْوالَ ِإْذ َسِمْعُتُموُه قُػْلُتْم َما َيُكوُف لََنا َأْف نَػَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َىَذا بُػْهَتاٌف َعِظيٌم،
ا اللَُّو َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلِو َأَبداً ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ ىذا زيادة في تعظيم ىذه الكبيرة وتهويل ىذ

 اإلفك.
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ومن ثمرة ذلك وجوب ىذا اإلنكار على من تكلم على من ظاىره الستر قولو تعالى }ِإفَّ الَِّذيَن 
 ُيِحبُّوَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم{ ىذا أيضاً زيادة في التهديد.

الذين آمنوا، أو تحريم محنة اإلشاعة، وتدؿ على ومن ثمرات ذلك تحريم إشاعة الفاحشة في 
، وقد قاؿ أبو  أف العـز على القبيح يبلغ إلى الكبر؛ ألف المحبة من أفعاؿ القلب، وكذلك العـز



 علي: العـز كالمعزـو عليو مطلقاً.
 وقاؿ أبو ىاشم: يكوف دونو.

، ولهذا حكم بشهادة وتدؿ اآلية بمفهومها :على جواز محبة أف تشيع الفاحشة في الفاعل لها
: ))ال عيبة لفاسق(( ىذا كبلـ الحاكم، ولكنو إف جاىر -عليو السبلـ-شهود الزنى، وقد قاؿ 

: ))من ألقى جلباب الحياء فبل عيبة لو وإف  -عليو السبلـ-للمعصية فذلك جائز، وقد قاؿ 
 كاف متستراً ((

ابن الرصاص في التذكرة ال  فقد قاؿ الحاكم في السفينة، والفقيو حميد في الوسيط، والشيخ
يعتاف بما تستر فيو، إال أف يكوف تحذيراً أو نحو ذلك، ولعل ىذا لغير الشهود على ما يوجب 

 الحد، فإنهم تجوز لهم الشهادة.
 ويستحب الستر إال أف يعرؼ أنو ال ينزجر إال بحده وجبت لينتهي عن المنكر.

 قولو تعالى:
ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْف يُػْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّو  }َوالَ يَْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضلِ 

 اْلُمْحَصَناِت َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأالَ ُتِحبُّوَف َأْف يَػْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم، ِإفَّ الَِّذيَن يَػْرُموفَ 
نْػَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{.اْلغَ   اِفبَلِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِفي الدُّ

ومسطح بن أثاثة، وكاف ابن خالتو من المهاجرين،  -رضي اهلل عنو-النزوؿ: نزلت في أبي بكر 
 وكاف أبو بكر ينفق عليو لفقره، فلما خاض في اإلفك قطع اإلنفاؽ عليو، وحلف ال ينفعو بنفعٍ 

 أبداً فنزلت.
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وروي أنو قرأىا على أبي بكر فقاؿ: بل أحب أف يغفر اهلل لي فرجع إلى اإلنفاؽ على مسطح، 
 وقاؿ: واهلل ال أنزعها أبدًا، وكاف مسطح بدرياً :عن ابن عباس، وعائشة، وزيد.

 ىد.وقيل: نزلت في يتيم كاف في حجر أبي بكر، حلف أف ال ينفق عليو: عن الحسن، ومجا
أف ال يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من -منهم أبو بكر -وقيل: أقسم ناس من الصحابة 

 اإلفك.
 وقراءه العامة: وال يأتِل بتقديم األلف قبل التاء، وبكسر البلـ مخففة من اإللية، وىي القسم.

 وقيل: ىو من قوؿ العرب: ما ألوت جهداً في كذا.
وغيرىما، وال يتأؿَّ بتقديم التاء قبل األلف والبلـ مشددة  وقرأ أبو رجا العطاردي، وزيد بن أسلم

 مفتوحة.



 وىذه اآلية لها ثمرات:
 األولى: أنو ينبغي لمن حلف أف ال يفعل إحساناً أف يحنث.

 وقد قاؿ جار اهلل :وكفى بو داعياً إلى المحاملة وترؾ االشتغاؿ بالمكافأة إلى المسيء.
 –عوفاً في مسطح وكاف يدعى -وروي ألبي بكر 

 (1شعرًا: )
 ياعوؼ ويحك ىبل قلت عارفة

 
 من الكبلـ ولم تبتغ بو طمعا

 
ٍٍ أنٍفٍٍ   وأدركتك ُحَمَيا معشٍر

 
 ولم تكن قاطعاً يا عوؼ منقطعا

 
 لما رأيت خصايا غير مقرفة

 
 أمينة الجيب لم تعرؼ لو خضعا

 
 فأنزؿ اهلل عذراً في براءتها

 
 وبين عوؼ وبين اهلل ما صنعا

 
 عوفاً عن مقالتو فإف أنا أجز

 
 شر الجزاء بما ألفيتو تبعا

 
 وكاف حساف بن ثابت ممن خاض في اإلفك.

 وروي أف صفواف بن المعطل قعد لحساف فضربو بالسيف وقاؿ:
__________ 

 ( ػ وىو في الديواف على ىذه األلفاظ:1)
 يا عوؼ ويحك ىبل قلت عارفة من الكبلـ ولم تتبع بو طبعا



 انف ولم تكن قاطعا يا عوؼ منقطعااو ادركتك حميا معشر 
 اما حزنت من االقواـ اذ حسدوا من اف تقوؿ وقد عاينتو قرعا

 لما رميت حصانا غير مقرفة امينة الجيب لم تعلم بو خضعا
 فيمن رماىا وكنتم معشرا افكا من سيىء القوؿ في اللفظ الخنا سرعا

 فانزؿ اهلل قرانا يبرئها وبين عوؼ وبين اهلل ما صنعا
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 تلقا ذباب السيف مني فإنني
 

 غبلـ إذا ىوجيت لست بشاعر
 

 ولكنني أحمي حماي وأتقي
 

 من الباىت الرامي البراء الطواىر
 

 وقاؿ حساف معتذرًا:
 حصاف رزاف ما تزف بريبة

 
 وتصبح غرثى من لحـو الغوافل

 
 حليلة خير الناس ديناً ومنصباً 

 
 [782نبي الهدى والمكرمىت الفواضل]

 
 يلة حي من لؤي بن غالبعق
 

 كراـ المساعي مجدىا غير زائل
 



 مهذبة قد طيب اهلل خيمها
 

 وطهرىا من كل شين وباطل
 

 فإف كاف ما بلغت عني قلتو
 

 فبل رفعت سوطي إليَّ أناملي
 

 فكيف وودي ما حييت ونصرتي
 

 آلؿ رسوؿ اهلل زين المحافل
 

 لهم رتب عاؿ على الناس فضلها
 

 تطاوؿتقاصر عنها شهرة الم
 

ومنها :أف الحنث إذا كاف أقرب إلى اهلل من البقاء على اليمين أف الحانث ال كفارة عليو، وىذا 
قوؿ الناصر واإلمامية، ويقصد ىذا ما روي أف أبا بكر لما حلف ال أكل مع ضيفو قاؿ : ))أنت 

وىو قوؿ  أصدقهم قيبًل، وأبرىم قسماً(( ولم يذكر الكفارة، وىو في موضع التعليم، والمذىب
األكثر لزـو الكفارة لقولو : ))من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منو فليأتي الذي ىو خير 

 وليكفر عن يمينو((.
 قيل: ينبغي أف يجمع بين الخبرين، فيحمل األمر بالكفارة على االستحباب.

 ومن ثمرات اآلية:
دقة عليو أفضل من اختصاص ذوي القرابة، وصاحب المسكنة، ومن كاف مهاجرًا، فإف الص

 غيره.
ومنها: أف اإلحساف إلى المسيء لو مزية؛ ألنو تعالى جعل العفو والصفح والغفراف ألنبيائو لما 

 يطلب بذلك المغفرة من اهلل.
عليو -وقد ورد معنى ىذا في سؤاؿ النبي لجبريل لما نزؿ قولو تعالى: }ُخِذ اْلَعْفَو{ فقاؿ جبريل 

ثم رجع فقاؿ: يا محمد إف ربك يأمرؾ أف تصل من قطعك، : ال أدري حتى أسأؿ -السبلـ



وتعط من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وورد قولو : ))الصدقة على ذي الرحم الكاشح(( 
 ويدؿ قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت{ إلى آخر اآلية، أف ذلك من الكبائر.
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 قولو تعالى:
َف َخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَف لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَّْباُت لِلطَّيِّْبيَن َوالطَّيُّْبوَف لِلطَّيَّْباِت ُأْولَِئَك ُمبَػرَُّءو }اْلَخِبيثَاُت لِلْ 

 ِممَّا يَػُقوُلوَف َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيٌم{.
 اختلف المفسروف في تفسير ذلك :

الخبيثات من الكبلـ للخبيثين  -المراد أف  -فعن ابن عباس، والحسن, ومجاىد، والضحاؾ:
من الرجاؿ، أي ىي أحق بهم، وذلك إشارة إلى عبد اهلل بن أُبي؛ ألنو ممن اشتغل باإلفك، 

 وكاف يكنى بخبيث، اسم ولد لو، وأما كنيتو المشهورة فأبو بكر.
نبي والطيبوف من وقولو: }َوالطَّيَّْباُت لِلطَّيِّْبيَن{ فالمراد الكلمات الطيبات للطيبين وىم ال

 الصحابة.
 وعن أبي علي: المراد الخبيثات من النساء وىن الزواني للخبيثين من الرجاؿ وىم الزناة.

 قاؿ أبو مسلم: وىذا كما تقدـ في قولو تعالى: }الزَّاِني الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة{.
حقو في الدنيا قاؿ أبو علي: ثم نسخ ىذا، وقيل: ىذا صفة للعن، والمراد أف اللعن يست

 واآلخرة الخبيثوف، والطيبات صفة للرحمة ال يستحقها إال الطيبوف.
وقولو تعالى: }ُأْولَِئَك ُمبَػرَُّءوَف ِممَّا يَػُقوُلوَف{ يعني عائشة وصفواف بن المعطل؛ ألنهم أفكوه، 

 وكاف من صالحي المسلمين.
 ْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيٌم{ يعني الجنة.وقيل: كاف حصوراً ال يأتي النساء، ومات بعد ذلك شهيداً }َلهُ 

عليو -لقد ُأعطيت تسعاً ما أُعطيتهن امرأة لقد نزؿ جبريل  -رضي اهلل عنها-وعن عائشة 
بسورتي في راحتو حين أمر رسوؿ اهلل أف يتزوجني، ولقد تزوجني بكرًا وما تزوج بكرًا  -السبلـ

في بيتي، ولقد حفتو المبلئكة في بيتي، وإف غيري، ولقد توفي وإف رأسو في حجري، ولقد قبر 
الوحي لينزؿ عليو في أىلو فيتفرقوف عنو وإف كاف ينزؿ عليو وأنا معو في لحافو، وإني البنة 

خليفتو وصديقو، ولقد نزؿ عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة 
 ورزقاً كريماً.
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بلساف الشاىد }َوَشِهَد  -عليو السبلـ-اهلل أربعة بأربعة، برأ يوسف قاؿ في الكشاؼ: ولقد برأ 
َشاِىٌد ِمْن َأْىِلَها{ وبرأ موسى من قوؿ اليهود فيو بالحجر الذي ذىب بثوبو ، وبرأ مريم بإنطاؽ 

بهذه اآليات  -رضي اهلل عنها-في حجرىا}ِإنّْي َعْبُد اللَِّو{ وبرأ عائشة  -عليو السبلـ-ولدىا 
في كتابو المعجز، المتلو على وجو الدىر بهذه المبالغات، وفي ذلك إدانة وإظهار على العظاـ 

 منزلة رسوؿ اهلل الذي ىو سيد ولد آدـ.
 قولو تعالى:

َر بُػُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُّْموا َعَلى َأْىِلَها ٌر ذَ  }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْدُخُلوا بُػُيوتاً َغيػْ ِلُكْم َخيػْ
ُكُم َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف، فَِإْف َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحداً َفبلَ َتْدُخُلوَىا َحتَّى يُػْؤَذَف َلُكْم َوِإْف ِقيَل لَ 

َر اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو َأزَْكى َلُكْم َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َعِليٌم، لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف تَ  ْدُخُلوا بُػُيوتاً َغيػْ
 َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف{.

النزوؿ: روي أف امرأة من األنصار جاءت إلى النبي وقالت: يا رسوؿ اهلل إني أكوف في منزلي 
من أىل بيتي وأنا على تلك  على حاؿ ال أحب أف يراني عليها أحد، وال يزاؿ يدخل عليَّ رجل

 الحاؿ فكيف أصنع؟ فنزؿ قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْدُخُلوا بُػُيوتًا{ اآلية.
وروي أنها لما نزلت آية االستئذاف قاؿ أبو بكر: أرأيت الحانات والمساكن في الطرقات ليس 

 َناٌح{ اآلية.فيها ساكن؟ فنزؿ قولو تعالى: }لَْيَس َعَلْيُكْم جُ 
 ثمرات اآلية أحكاـ:

األوؿ: وجوب االستئذاف وىو طلب اإلذف من أىل البيت بالدخوؿ، لكن قد علل ذلك بخشية 
 اإلطبلع على العورات.
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وروي أف رجبلً قاؿ للنبي : استأذف على أمي؟ قاؿ: ))نعم(( قاؿ: إنها ليس لها خادـ غيري 
)أتحب أف تراىا عارية((؟ قاؿ الرجل: ال، قاؿ: ))فاستأذف(( استأذف عليها كلما دخلت؟ قاؿ: )

فعلى ىذا وجوب االستئذاف حيث يجوز نظر ما ال يحل نظره، وال فرؽ بين االستئذاف على 
المحاـر واألجنبيات، وال فرؽ بين دخوؿ الرجل على الرجل أو امرأة، فلو كاف الدخوؿ على 

يجب، ولكن يستحب؛ ألنها تكره أف يطلع عليها  زوجتو أو أمتو التي يحل لو نظر عورتها لم
على بعض الحاالت، وليس ذلك من حسن المعاشرة، وىذا حيث يكوف عادة المدخوؿ عليو، 

ترؾ التستر أو تختلف العادة، فإف كانت العادة أنهن يتسترف لم يجب االستئذاف، وكذا إذا 
جل العورة، لكن يتبع العرؼ عرؼ الداخل أف مع المدخوؿ عليو مثلو فبل يجب االستئذاف أل



في الدخوؿ باإلذف وعدمو، فدور القضاة والوالة ونحوىا ممن يجتمع عندىم الناس ال يستأذف، 
 وفي غير ذلك يستأذف.

: والدخوؿ العارض من حريق دار أو ىجـو سارؽ، أو ظهور منكر -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
اف حيث لم يدع الداخل، فإف دعي للدخوؿ يجب إنكاره مستثنًى بالدليل، وإنما يكوف االستئذ

 ففي ذلك معنا االستئذاف، وىذه آية عامة في األوقات واألشخاص،
:وقد خص العبيد والصبياف بالدخوؿ في غير األوقات الثبلثة  -رضي اهلل عنهم-قاؿ العلماء 

ُلُغوا اْلُحُلَم التي ذكرىا اهلل في ىذه السورة: }لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَما ُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم يَػبػْ
 ِمْنُكْم َثبَلَث َمرَّاٍت ِمْن قَػْبِل َصبَلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَف ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَػْعِد َصبَلةِ 

اْلِعَشاِء{ فخرج الصبياف والمماليك؛ ألف العادة لما كانت جارية بتكرر دخولهم خصوا لئبل 
 يشق، وأخرجت األوقات الثبلثة عن التخصيص؛ ألف الصحابة كانوا يصلوف إلى أىليهم فيها.
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قاؿ الشيخ أبو جعفر: ويجب االستئذاف على النساء الذميات؛ ألف العلة للوجوب حاصلة، فأما 
 أنو ال حرمة للنساء الذميات، فالمراد ال يؤمرف بالتستر، -عليو السبلـ-ما روي عن علي 

ولكن يجب غض البصر عنهن، وكاف أىل الجاىلية إذا دخل الرجل بيتاً غير بيتو يقوؿ: حييتم 
صباحاً وحييتم مساًء ثم يدخل، وربما أصاب الرجل مع امرأتو في لحاؼ واحد، فصد اهلل عن 

 ذلك، وعلم األحسن األجمل.
خة قد ترؾ العمل بها، قاؿ جار اهلل: وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسو 

وباب االستئذاف من ذلك، ثم إف االستئذاف على ضربين صريح وكناية، فالصريح ىو أف يقوؿ 
الداخل أندخل عليكم، والكناية أف يكوف بالتسبيح والتكبير، والتحميد والسبلـ، والتنحنح 

 وقرع الباب.
))يتكلم الرجل بالتسبيحة  وعن أبي أيوب األنصاري قلنا: يا رسوؿ اهلل ما االستئناس؟ قاؿ:

 والتكبيرة، والتحميدة والتنحنح، يؤذف أىل البيت((.
 الحكم الثاني: يتعلق بقولو تعالى: }فَِإْف َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحداً َفبلَ َتْدُخُلوَىا َحتَّى يُػْؤَذَف َلُكْم{.

إال بإذف أىلها؛ ألف قاؿ جار اهلل: يحتمل فإف لم تجدوا فيها أحداً من اآلدميين فبل تدخلوىا 
 االستئذاف ألحد أمرين:

 األوؿ: ما تقدـ وىو خشية وقوع البصر على العورة.
والثاني: لئبل يقف على األحواؿ التي يطويها الناس في العادة عن غيرىم، وألف ذلك تصرؼ في 



 ملك الغير بغير إذف فنهى لئبل يكوف الداخل بغير إذف كالغاصب.
 لو تعالى: }َوِإْف ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا{.الحكم الثالث: يتعلق بقو 

واعلم أنو قد تضمن ذلك أنو ال يدخل مع عدـ اإلذف، وأنو يرجع إف أمر بالرجوع، واالستئذاف 
ثبلث مرات على ما روي في الحديث، فإف أذف لو وإال رجع، وفي حديث أبي أيوب قلنا: يا 

بيحة والتكبيرة والتحميدة، ويتنحنح، يؤذف رسوؿ اهلل ما االستئناس؟ قاؿ: ))يتكلم الرجل بالتس
 أىل البيت(( والتسليم أف يقوؿ: السبلـ عليكم، أأدخل ثبلث مرات؟ فإف أذف لو وإالَّ رجع.
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فقاؿ: السبلـ عليكم، أأدخل  -رضي اهلل عنو-وعن أبي موسى األشعري أنو قاؿ أتى باب عمر
 هلل يقوؿ: ))االستئذاف ثبلث((.قالها ثبلث مرات ثم رجع، وقاؿ: سمعت رسوؿ ا

وروي أنو لما روي ذلك قاؿ لو عمر: لتأتين بيتو وإالَّ عاقبتك، فأتى بمن سمعو معو من رسوؿ 
 اهلل

وبعد الثبلث، أو األمر بالرجوع ال يلح في طلب اإلذف، وال يوقف على الباب؛ ألف ذلك مما 
 يجلب الكراىة، ويقدح في القلوب.

ى عن ذلك لما يؤدي إليو من الكراىة وجب االنتهاء عما يؤدي إليها من قاؿ جار اهلل: وإذا نه
 قرع الباب بعنف، والتصييح بصاحب الدار ونحو ذلك.

: ما قرعت باباً على عالٍم قط، وكفى بقصة بني أسلم زاجرة، وما -رحمو اهلل-وعن أبي عبيد 
 رَاِء اْلُحُجَراِت َأْكثَػُرُىْم الَ يَػْعِقُلوَف{.نزؿ فيها من قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَناُدوَنَك ِمْن وَ 

َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع  الحكم الرابع: يتعلق بقولو تعالى: }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف َتْدُخُلوا بُػُيوتاً َغيػْ
َلُكْم{ وقد أفادت جواز الدخوؿ، وفسر ذلك بالحانات والربط وحوانيت البياعين، وفي 

ف أبا بكر قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف اهلل قد أنزؿ عليك آية االستئذاف، وإنا نختلف في الحديث أ
تجاراتنا فننزؿ ىذه الحانات أفبل ندخلها إال بإذف، فنزؿ قولو تعالى: }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح{ 

 اآلية، وىذا مري عن قتادة.
 مروي عن عطاء، وقيل: ىو عاـ.وقيل: أريد بذلك الخرابات يتبرز فيها، والمتاع التبرز، وىذا 

 وقولو تعالى: }َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف{ ىذا توعد لمن دخل الخالية من أىل الريبة.
وعن محمد بن الحنفية: أريد بذلك بيوت مكة، وعن الضحاؾ: الخربة التي يأوي إليها 

 المسافر، والمتاع األثاث.
 يها: عن أبي علي.وقيل: متاعهم النزوؿ ف



 تكملة لهذه الجملة:
 قولو تعالى: }َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا{ في معناه وجوه:

 األوؿ: أنو من األنس الذي ىو خبلؼ االستيحاش؛ ألنو إذا أذف لو أنس.
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الثاني: أنو من االستئناس الذي ىو االستعبلـ من أنس الشيء إذا أبصره، والمعنى حتى 
 ف لكم أـ ال؟تستعلموا ىل يؤذ

 الثالث: أنو من األنس، وىو أف يتعرؼ ىل ثم أنس.
وقولو تعالى: }َوُتَسلُّْموا َعَلى َأْىِلَها{ قيل: في ذلك تقديم وتأخير، والمعنى حتى تسلموا على 

 أىلها وتستأنسوا.
 وقيل: في مصحف ابن مسعود حتى تسلموا وتستأذنوا.

 السبلـ عليكم، أأدخل، وقراءة الحاكم.وقيل: معناه تستأذنوا بأف تسلموا فتقولوا 
 وقيل: تستأنسوا، فإف أذف فسلموا.

 قاؿ جار اهلل: وعن ابن عباس وسعيد بن جبير إنما ىو حتى تستأذنوا.
 قاؿ الحاكم: واختلفوا في التسليم، فقيل: ىو ندب، وقيل: ىو فرض، وقيل: فرض كفاية.

 ؛ ألنو ال داللة على الوجوب.قاؿ األمير في )الروضة والغدير(: المذىب أنو يندب
قاؿ جار اهلل: وفي الحديث عنو : ))من سبقت عينو استئذانو فقد دمر(( يعني فقد ىلك، وقد  
 كاف ينهي أف يستأذف الرجل وىو مواجو للباب خشية النظر، بل يكوف مواجهاً ألحد الجانبين.

 قد ىدرت((.وفي الحديث عنو : ))من اطلع في دار قـو بغير إذنهم ففقؤا عينو ف
قاؿ أبو جعفر ,والجصاص: المراد إذا لم يندفع إال بفقء العين ليوافق األصوؿ من وجوب 

 النهي باأليسر، ثم بما بعده.
قيل: وأحد قولي الشافعي ,والطحاوي بظاىره وىو إطبلؽ أىل المذىب، حيث احتجوا بو على 

 أف من وجد مع حرمة من زوجة أو ولد جاز لو قتلو.
 لك تفقأ عينو مع ضمانها، وإف لم يمكن الدفع إال بذلك:قيل: وعن ما

 قاؿ الحاكم: ولما قرنت آية االستئذاف بآية اإلفك دؿ أف الواجب إزالة التهمة عن النفس.
 قولو تعالى:
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فَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنػَُعوَف، }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِىْم َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم إِ 
َها َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ   ِمنػْ

لِبُػُعولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو  َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمِرِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتػَُهنَّ ِإالَّ 
ٍَ َأْو نِ  ٍّ َسائِِهنَّ َأْو َما َأبْػَنائِِهنَّ َأْو َأبْػَناِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني َأَخَواتِِهنَّ

َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَّْجاِؿ َأِو الطّْْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت  َمَلَكْت َأْيَمانُػُهنَّ َأِو التَّاِبِعينَ 
َها اْلُمْؤِمُنوَف النَّْساِء َوالَ َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّو َجِميًعا َأيػُّ 

 تُػْفِلُحوَف{. َلَعلَُّكمْ 
 اعلم أنا نتكلم على ما تقتضيو داللة اللفظ في ىذه الجملة، وبياف المخرج من داللة اللفظ.

 قولو تعالى: }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِىْم{
إنما خص المؤمنين؛ ألنهم الذين ينتفعوف باإلرشاد واألمر، وإف كاف الخطاب بالواجبات عاماً 

 بي حنيفة في الواجبات الشرعية.خبلؼ أ
 وقيل: إنما خص المؤمنين؛ ألنو تعالى أراد تزكية المؤمنين وتطهيرىم، فلذلك خصهم.

 وقولو تعالى: }يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم{ الغض الكف.
وقولو تعالى: }ِمْن َأْبَصارِِىْم{ قيل: إف ِمن زائدة وقيل: للتبعيض: عن أبي مسلم؛ ألف بعض 

 جائز إجماعاً.النظر 
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وقيل: ىي البتداء الغاية، واألخفش يجوز أف تكوف مزيدة في االثبات، وسيبويو يمنعو، فإف 
جعلتها للتبعيض كانت الداللة مجملة؛ ألف الممنوع البعض، ولم يتبين، وإف جعلتها زائدة أو 

، وىو يخرج من ذلك أمور مجمع عليها ن حو النظر إلى لبلبتداء فهي واردة على العمـو
الزوجات واإلماء لشهوة وغير شهوة، ومثل النظر إلى الرجاؿ لغير شهوة، وكذلك المحاـر خبل 

، واالقتصار على ما  العورة منهن، ومن الرجاؿ، فيكوف المراد يغضوا من النظر إلى ما يحـر
وىو يحل، لكن ما يكوف األصل ىل التحليل، وما حـر فبدليل وعكسو، وىذا يبتني على أصل 

 أف العقل يقضي بإباحة ما يستلذ بو، وال مضرة فيو على الغير، والشرع بأقل.
 وقد ورد بوجوب النظر في حاؿ وتحريمو في حاؿ، وكراىتو في حاؿ وندبو وإباحتو.

أما حيث يجب :فذلك النظر في المصنوعات ليتدبر أثر الحكمة فيها، ليستدؿ على أف لها 
كذلك يجب النظر ليستدؿ على مكاف الماء ليتوضأ بو، واالىتداء صانعاً حياً، قادراً عالماً، و 

 لطريق الحج، وإرشاد الضاؿ ونحو ذلك.



وأما حيث يحظر: فذلك النظر إلى العورات والصور الحسنة من محـر أو أجنبي لقضاء 
َر الشهوة، وقد أفرد لذلك أبواب ذكرت فيها النواىي نحو قولو تعالى: }ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبصَ 

 َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل{ وقولو تعالى: }يَػْعَلُم َخائَِنَة اأَلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر{.
في السفينة أخبارًا منها قولو : ))النظر إلى محاسن المرأة سهم من  -رحمو اهلل-وروى الحاكم

 و((.سهاـ إبليس، فمن تركو أذاقو اهلل طعم عبادت
 : أمش خلف األسد واألسود وال تمش خلف المرأة.-عليو السبلـ-وقاؿ داود 

 ما بدء الزنى؟ -عليو السبلـ-وقيل ليحيى بن زكريا 
 قاؿ: التمني، والنظرة.

 : ال يزني فرجك ما غضضت بصرؾ.-عليو السبلـ-وقاؿ عيسى 
شهوة، وقاؿ نبينا : : إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب ال-عليو السبلـ-وقاؿ عيسى 

 )العيناف تزنياف((.

(1/475) 

 

 : ))زنى العين النظر(( ومن المحـر نضر الغير بعين االستحقار.-عليو السبلـ-وقاؿ 
( 1وأما المكروه: فقد ذكرت صور وىي نظر الزوج باطن فرج امرأتو، ونظر سرة غيره ذكره )

مة النظر إلى المجذومين، وكذلك لخشية نظر العورة ,ونظر فرج نفسو وما يخرج منو، وإدا
 النظر إلى زخارؼ الدنيا، وما يصنعو الدىاقين في دورىم من الزين.

وأما المندوب: فهو النظر إلى عجائب صنع اهلل تعالى بعد سقوط اعتقاده، ليزداد في استظهار 
الدالالت على أف لها صانعاً، وىو ملك السماوات، وكذلك النظر إلى من ىو دونو في 

 حواؿ والنقصاف، ليحمد اهلل تعالى على ما فضلو بو.األ
 وأما المباح فلبلستعانة على الحاجات.

فإذا ثبت ذلك قلت: ىذه التقاسيم ال تستقل اآلية بالداللة عليها، وإنما يستدؿ على إيجاد 
صورىا بأدلة خاصة، فيحـر على الرجل أف ينظر لشهوة من غير من أبيح لو وطؤىا، ودليل ذلك 

 اع واألخبار، وأما مع عدـ الشهوة فجائز أف ينظر غير العورة من الرجل المحـر ال العورة.اإلجم
والعورة من الرجل: ما دوف السرة إلى الركبة، والركبة عورة عند األئمة، وأبو حنيفة ، وقوؿ 

 الشافعي ،
 ولو قوؿ آخر يصححونو لو :إف الركبة ليست بعورة، وسبب الخبلؼ أنها قد وردت أخبار

يقوؿ: قاؿ النبي :  -عليو السبلـ-قاضية بالتحريم منها ما روى علقمة أنو قاؿ: سمعت علياً 



 ))الركبة من العورة((.
 : ))الفخذ عورة، يا علي ال تنظر إلى فخذ حي وال ميت((.-عليو السبلـ-وعنو 

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل : ))كل شيء أسفل من سرتو 
 إلى ركبتو عورة((.

وورد قولو : ))ما فوؽ الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة(( ظاىر ىذا أنو ال 
 يعفى عن شيء دوف السرة.

وقيل: يعفى بقدر الشفة دوف السرة، لحديث أبي ىريرة أنو قاؿ للحسن بن علي: أرني الموضع 
 الذي كاف رسوؿ اهلل يقبل منك؟

 .ففتح سرتو فقبلها
__________ 

 232( ػبياض في األصل كلمة ص 1)
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 قاؿ في )الروضة والغدير(: وروي أنو أمر من ينظر إلى ركبة أبي جهل مقتوالً ليعرؼ.
 قاؿ: وىذا يدؿ على أنها ليست بعورة، وىذا محتمل؛ ألف الحاجة لها حكم آخر،

وؿ األئمة, وأبي حنيفة, والشافعي, وما قلنا من تحريم النظر إلى ما بين السرة والركبة :ىو ق
 ومالك.

 وقاؿ داود: العورة من الرجل والمرأة: القبل ,والدبر.
حسر عن فخذه وىو جالس مع أصحابو، ىذا بياف عورة  -عليو السبلـ-قاؿ في النهاية: إنو 

 الرجل مع الرجل.
ك البطن والظهر وأما عورة المرأة مع محرمها :فذلك ما ذكر أنو عورة الرجل مع الرجل، وكذل

عورة؛ والحجة على ىذا قولو تعالى: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ{ والمراد موضع الزينة. والرأس 
 ,والعنق،والصدر, واليداف,, والساقاف: من مواضع الزينة.

.  وفي المحيط عن قاضي القضاة: يجوز نظر بطن أمو وظهرىا، وكذلك سائر المحاـر
رجاؿ األجانب :فقد قدمنا أف داللة قولو تعالى: }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا وأما عورة األجنبية مع ال

َها{ في ىذا  ِمْن َأْبَصارِِىْم{ مجملة أو عامة، لكن قولو تعالى: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػْ
 ا لم يظهر،داللة على إباحة الشيء وىو ما ظهر من الزينة، وعلى تحريم شيء وىو م



َها{:  وقد اختلف ما أراد بقولو تعالى: }ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػْ
 فعن ابن مسعود، وإبراىيم: المراد الثياب، بدليل قولو تعالى: }ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلّْ َمْسِجٍد{.
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أراد بما وفي النهاية عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأحمد :جميع بدنها عورة حتى الظفر، و 
ظهر من الزينة ما يظهر بغير ملكها لو عند الحركة، واستدلوا على ىذا بقولو تعالى في آية 

ِهنَّ{ األحزاب: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجبلَبِيبِ 
قاؿ: تحصيل المذىب أف النظر إلى وجو امرأة أجنبية ال  وىذا معنى كبلـ أبي طالب ؛ ألنو

يجوز إال لحاجة كشهادة عليها، أو حكم عليها، فعلى ىذا يحمل قولو تعالى: }ِإالَّ َما َظَهَر 
َها{ على الوجهين األولين، أو على الحاجة، أو في حاؿ الصبلة.  ِمنػْ

 -من المفرعين-اإلماـ يحيى، و-ة من األئم-وقاؿ أبو حنيفة,والشافعي, وكثير من العلماء، و
الفقيو يحيى : يجوز النظر إلى وجو األجنبية لغير شهوة من غير حاجة لظاىر قولو تعالى: }ِإالَّ 

َها{ وقد فسر الظاىر بالكحل ,والخاتم، أي موضع الكحل وىو الوجو جميعو،  َما َظَهَر ِمنػْ
 والخاتم موضعو والمراد الكف جميعو.

فسر موضع الزينة الحنفية بجميع العضو، وزاد أبو حنيفة الخلخاؿ: وأراد بو قاؿ جار اهلل: كما 
 القدـ.

 قاؿ الحاكم: وىو إحدى الروايتين عن الهادي.
َها{ بالكحل ,والخاتم، والسوار ,والخضاب.  وقد فسر ابن عباس قولو تعالى: }ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػْ

 فجعلوا الزينة :عبارة عن الخلقة الجبلية. وعن الضحاؾ، واألوزاعي ,وعطاء: الوجو ,والكفاف،
وعن الحسن: الوجو والثياب، واستدلوا باآلية على أف الوجو ليس بعورة، ولذلك أمرت المحرمة 

 بكشفو.
واعلم أنو يخرج من ىذا العمـو :نضر وجو اإلمرأة للحاجة من شهادة أو حكم، وكذلك 

 ظاىر المذىب.الخاطب؛ لكن إنما يجوز مع عدـ مقارنة الشهوة على 
وقد ذكره المنصور باهلل، وفي التذكرة للفقيو حسن: يجوز للخاطب مع الشهوة؛ ألف المقصود 

 بالترخيص لو ليرغب، أما لو كانت االمرأة ال يرغب إليها جاز النظر إلى وجهها وكفها.
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اف يأمر اإلماء وكذلك األمة عورتها كالرجل، فيجوز النظر إلى ما ينظر من الرجل؛ ألف عمر ك
بكشف رؤوسهن، وينهاىن عن التشبو بالحرائر، ولم ينكره أحد من الصحابة، والمدبرة 

 ,والمكاتبة, وأـ الولد: كاألمة عندنا.
 وقاؿ مالك: إف أـ الولد تقنع.

جملة فهذه الجملة تعلق بقولو تعالى: }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم{ وقد دخل في ىذه ال
 أحكاـ متعددة.

 وقولو تعالى: }َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهْم{
 اختلف المفسروف ما أريد بذلك:

فعن أبي العالية :عن الزنى، وىذا يطابق كبلـ األصوليين أف الواجب الحمل على من يستعمل 
 مثل }ُحرَّْمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم{ أي وطء األمهات.

: ما في القرآف من حفظ الفروج فالمراد بو الزنى إال في ىذا وعن ابن زيد: عن النظر، وقاؿ
 الموضع.

 قاؿ في )الروضة والغدير(: وإف حمل على األمرين احتمل؛ ألف المعنى عما ال يحل.
 أورد جار اهلل سؤالين:

 األوؿ: ِلَم دخلت ِمن في الغض من البصر ال في حفظ الفرج؟
، وصدروىن ,وثديهن، أجاب :بأف أمر النظر أوسع؛ ألنو يجوز الن ظر إلى شعور المحاـر

وأعضادىن، وسوقهن, وأقدامهن، وكذلك الجواري، وكذلك الحرة األجنبية ينظر إلى مواضع 
الزينة الظاىرة يعني على قوؿ األكثر، وقاؿ: وأما أمر الفرج فمضيق. وقولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو 

ألمر؛ ألنهم إذا عرفوا أنو عالم بما صنعوا كاف عليهم َخِبيٌر ِبَما َيْصنَػُعوَف{ ىذا زيادة في تأكيد ا
 االتقاء .

 السؤاؿ الثاني: ِلَم قدـ غض األبصار على حفظ الفرج؟
أجاب :أنو قدـ لما كاف زائد الفجور، والبلوى بو أشد وأكبر، وال يكاد يقدر على االحتراس 

 منو، ويخرج من ىذا أف حمل على النظر:
 نظر الخاتن ,والمعالج.

ـز من ىذا من ال يحسن أف َيْسَتِحدَّ ، فإنو يجوز للغير أف ُيِحدَّه كالختاف؛ ألنو سنة على ويل
 قوؿ.

 ويجوز أف يوضئ المريض أخوه المسلم بخرقة، قيل: ذلك حيث ال يقدر على زوجة وال أمة.
 قيل: والواجب على اإلماـ أف يشتري لو أمة.
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 في فرج وغير فرج، واستمناء بيٍد أو حك في حجر.وإف حمل على الوطء :عم كل استمتاع 
 وىل يدخل في ذلك الفكر أـ ال؟

أما الغزالي فقد حرمو وىو القياس؛ ألنو الذي يرغب في الوطء الحراـ، والمهيج عليو، 
 والداعي، وقد ذكره في األحكاـ.

 وقاؿ المؤيد باهلل: يجوز، قيل: إال أف يتولد منو اإلمناء.
ْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ{ الكبلـ على ىذه وقولو تعالى: }َوقُ 

 الجملة كالكبلـ على ما ذكر في أمر الرجاؿ، والخبلؼ كالخبلؼ:
فعلى كبلـ الفقهاء :لها أف تنظر من األجانب إلى وجوىهم وأكفهم، وإف كاف الغض أحسن، 

نو دخل على رسوؿ اهلل ، وعنده أـ سلمة وميمونة، وذلك بعد وعليو حديث ابن أـ مكتـو أ
باالحتجاب عنو فقاال] فقالتا [: يا رسوؿ اهلل أليس قد  -عليو السبلـ-الحجاب فأمرىما النبي 

 عمي، فقاؿ: ))أفعمياواف أنتما(( فيحملوف ذلك على االستحباب، والمذىب على الوجوب.
، ويدخل في ذلك البطن والظهر لعادة المسلمين وللمرأة أف تنظر إلى غير العورة من ال محـر

 من أصحاب رسوؿ اهلل ومن بعدىم أنهم ال يتحرزوف بستر بطونهم وظهورىم عن محارمهم.
( ، كذلك أف تنظر إلى الرجاؿ للحاجة من 1وقيل: ال تنظر منو إال ما ينظر منها وفيو بعد )

إف أحوج إلى ذلك، وأمن مقارنة الشهوة، شهادة عليو، ويلـز جواز النظر للمبايعة منو ومنها 
 وكذا تنظر إلى الخاطب كما ينظر إليها، وقد ذكر ذلك أصحاب الشافعي.

وفي االنتصار, والشفاء: لكن جوز أبو حنيفة , وأصحاب الشافعي والقاضي زيد نظر الخاطب 
 إلى وجو المرأة وكفيها.

 ن يحيى ,واألوزاعي.وخرج أبو طالب ليحيى : إلى الوجو فقط، وىو قوؿ محمد ب
 وعن المغربي من أصحاب الشافعي :ال ينظر إلى شيء منها.

__________ 
( ػ قاؿ في صدر الشريعة :وتنظر المرأة من المرأة كالرجل من الرجل وكذا من الرجل إف 1)

أمنت شهوتها . وظاىر ىذا أنو يجوز لها تنظر من الرجل مثل ما ينظر الرجل منو خبلؼ نقل 
 ف تمت .الفقيو يوس
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 وقاؿ داود: يجوز النظر إلى جميع جسمها حتى الفرج، وفي رواية إال الفرج.
 وإنما جوزنا للخاطب ألخبار متعددة:

منها: قولو : ))إذا خطب أحدكم امرأة فبل جناح أف ينظر إليها(( وإنما يجوز:نظرة واحدة 
 يتحقق بها.

 وعن أبي طالب: جواز تكرار النظر.
في المعالج إذا أراد النظر إلى امرأة للمعالجة أف ال توجد معاِلجة، وأف ُيخشى وقد يشترط 

 ( .1عليها الهبلؾ، وقيل: المضرة تكفي )
 وقولو تعالى: }َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ{

 في ذلك ما تقدـ ىل أريد من النظر أو من الوطء الحراـ؟
َها{وقولو تعالى: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتػَُهنَّ ِإالَّ   َما َظَهَر ِمنػْ

قد تقدـ ذكر الخبلؼ، وأف المراد عندنا للحاجة، ولما ظهر بغير اختيار، وعلى قوؿ األكثر 
 مطلقاً حيث لم يكن للشهوة.

 وأورد جار اهلل سؤاالً وىو أف يقاؿ:
 لم سومح مطلقاً في الزينة الظاىرة؟

خصوصاً في الشهادة وأجاب بأف سترىا في حرج، وذلك الضطرار المرأة إلى كشف وجهها 
 ,والمحاكمة، وتضطر إلى المشي في الطرقات مع ظهور قدميها، وخاصة للفقيرات منهن.

ولهن أف ينظرف من الرجاؿ ما ينظر الرجاؿ منهن، وخبر ابن أـ مكتـو محموؿ على ىذا القوؿ 
 على االحتياط.

هم لعب الحبشة في وجاء في رواية البخاري أنو استقاـ لعائشة تنظر إلى قـو يلعبوف بحراب
 المسجد، ولعل جواز ذلك في المسجد منسوخ، والنظر إليهم على اإلباحة أو على النسخ.

 وىهنا تنبيو: وىو أف يقاؿ:
إذا كانت النساء ينظرف إلى الرجاؿ لغير شهوة ولم يعرفن المذاىب ىل يجب منعهن والنكير 

 عليهن أو ال يجب ألف الخبلؼ شائع؟
كالشافعي إذا أراد شرب -إف انتسبن إلى من يعتقد التحريم لـز النكير  ولعل الجواب أف يقاؿ:

، وإف لم ينتسبن إلى من يمنع بل ال مذىب لهن جملة أو انتسبن إلى مذىب -المثلث جاىبًل 
 من يجيز لم يجب النكير، ويستحب النصيحة؛ ألف ذلك مظنة الخطر.

حكم نظرىن إلى رأسو ,وظهره, فإف قيل: ىذا حكم نظرىن إلى وجو األجنبي وكفيو فما 
 وصدره؟

__________ 
 ( ػ وىو المذىب تمت .1)
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( ، وخبلؼ داود قد انقرض فبل يعمل بو على 1قلنا: ىذا أغلظ فبل يجوز، وينكر عليهن )
 األظهر من المذىب.

فإف قلت: ما حكم الرجل إف عرؼ أف النساء ينظرف إليو ىل يجب عليو أف يستر نفسو لئبل 
 كوف مسبباً لهن إلى الوقوع في المحظور؟ي

( كافة فإنو لم يروا أف أحداً ستر نفسو، 2قيل: ىذا ىو القياس، إال أف يخص بعادة المسلمين )
 وقد كانت النساء يصلين في المسجد مع رسوؿ اهلل ، وكذلك في مواقف الحج.

 وقولو: }َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمِرِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ{
انت جيوبهن واسعة، تبدوا منها نحورىن، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فأمرف بسدلها قيل: ك

 قدامهن للتغطية. من
: ما رأيت خيرًا من نساء األنصار لما نزلت ىذا اآلية قامت كل -رضي اهلل عنها-وعن عائشة 

واحدة منهن إلى ُمرطها المرجل فصدعت منو صدعة فاختمرت، فأصبحن كأف على رؤوسهن 
 الغرباف.

 وقولو تعالى: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتػَُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ{
 مواضع الزينة، ولم يفرؽ بين ما ظهر من الزينة وما خفي.أي 

قاؿ في الكشاؼ: ألف سترىا فيو حرج باإلضافة إلى ما ذكر؛ ألنها محتاجة إلى مداخلتهم 
ومخالطتهم، وأيضاً قلقلة توقع الفتنة من جهاتهم، وألف في الطباع نفرة عن مماسة القرائب 

وىي  -زوؿ والركوب، وقد تقدـ بياف الزينة الظاىرة،وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في األسفار للن
 على الخبلؼ في القدـ. -الكحل ,والخاتم ,والحجل 

__________ 
( ػ بناًء على أف المسألة إجماعية وقد تقدـ في الحاشية خبلؼ صاحب الشريعة تمت 1)

 بالمعنى .
 ( ػ ال وجو للتردد فبل يحسن تمت .2)
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:كالسوار, والخلخاؿ، والدملج, والقبلدة، واإلكليل ,والوشاح،  -فذلك وأما الزينة الخفية 
؛ ألف  -( ، والمراد :مواضع ىذه الزينة وذكر الزينة دوف مواقعها للمبالغة في األمر 1والقرط )



ىذه الزينة حاؿ وقوعها على الجسد ال يحل النظر إليها لؤلجانب، فإذا لم يحل إليها فأولى أف 
 ال تحل مواضعها.

( :وىو ما تشد المرأة على شعرىا، فإنو يقع على الظهر 2قاؿ جار اهلل: وخرج القراميل )
والنظر إليو ال يجوز؛ ألف وقوع القراميل في العادة ال يقع إال على اللباس ال على الجسد، 

 وربما زاد الشعر فتقع القراميل على ما يحاذي السرة.
 وقولو: }َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنَّ{

ل في ذلك جد الزوج أبو أبيو وأبو أمو، وسائر من ينسب إليو، وقد تقدـ ما حكي عن يدخ
السيد يحيى بن الداعي، والقاضي أحمد بن الحسن بن عواض أنها ال تحـر امرأة الجد أب 

 األـ وىو غريب، وكذا يدخل من كاف من الرضاع وغيره.
 خواؿ؟قاؿ في الكشاؼ: إف قلت ِلَم لم يذكر اهلل األعماـ واأل

__________ 
( ػ السوار معروؼ وىو ما يوضع في اليد ,والخلخاؿ في القدـ , والدملج :المعضد من 1)

الوشاح:  315ص:  1الحلي ,والقبلدة على الصدر ,والوشاح قاؿ في القاموس المحيط ج: 
بالضم والكسر كرساف من لؤلؤ وجوىر منظوماف يخالف بينهما معطوؼ أحدىما على اآلخر 

عريض يرصع بالجوىر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها والقرط:أراد بو حلقة القرط وأديم 
و اإلكليل: شبو عصابة مزينة بالجواىر  595ص:  11وىي الخرص . لساف العرب ج: 

 والجمع أكاليل على القياس ويسمى التاج إكليبل و كللو أي ألبسو اإلكليل تمت .
 556ص:  11( ػ لساف العرب ج: 2)

راميل ما وصلت بو الشعر من صوؼ أو شعر التهذيب و القراميل من الشعر والصوؼ ما و الق
وصلت بو المرأة شعرىا الجوىري القرامل ما تشده المرأة في شعرىا قاؿ الراجز تخاؿ فيو القنة 
القنونا أو قرمليا مانعا دفونا وفي الحديث أنو رخص في القرامل وىي ضفائر من شعر أو صوؼ 

 تصل بو المرأة شعرىا تمت .أو إبريسم 
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قلت: سئل الشعبي عن ذلك فقاؿ: لئبل يصفها العم عند ابنو، وكذلك الخاؿ، فيدعوه الوصف 
إلى النظر بخبلؼ من ذكر، فإف الحرمة حاصلة ألبناء من ذكر، وفي ىذا داللة بليغة على 

 وجوب االحتياط.
 وقولو تعالى: }َأْو ِنَسائِِهنَّ{



 مراد بالنساء:اختلف من ال
فعن ابن عباس :أراد نسائهن المؤمنات؛ ألنو ليس للمؤمنة أف تبدي مواضع الزينة للمشركة وال 

 للكتابية: وىذا ذكره المنصور باهلل، قاؿ: إالَّ الوجو.
عليو -قاؿ في )الروضة والغدير( عن بعض العلماء، وكذا للدوارات، وقد روي أف الهادي 

 ن الدوارات؛وعللو بأنها تصفها لمن يحملو الوصف على النظر.كاف يحجب بناتو م  -السبلـ
قاؿ الزمخشري: والظاىر أنو عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من 

 الحرائر واإلماء، والنساء سواء كلهن في حل نظر بعضهم إلى بعض.
 وقولو تعالى: }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهنَّ{

 وجوه:في تفسير ذلك 
 األوؿ: أنو أراد اإلماء الكوافر: وىذا مروي عن ابن جريج والمنصور باهلل.

 الثاني: أنو أراد من اإلناث لئبل يتوىم أنها كالرجل، لكوف عورتها كعورة الرجل.
 وقيل: أراد الصغار من الذكور: عن أبي علي.

و :وىذا أحد قولي وقاؿ الحسن: أراد الذكر واألنثى، وإنو يجوز للملوؾ النظر إلى سيدت
 أصحاب الشافعي, وعائشة، وابن المسيب.

: أنها أباحة لعبدىا ذكواف وقالت لذكواف: إذا وضعتني في القبر  -رضي اهلل عنها-وعن عائشة
 وخرجت فأنت حر.

 وروي أف سعيد بن المسيب رجع وقاؿ: ال تغرنكم آية النور، فإف المراد بها اإلماء.
وىذا قوؿ المؤيد باهلل,وأبي طالب, وأبي حنيفة،وأحد  -يحقاؿ الزمخشري: وىذا ىو الصح

؛ ألنو يجوز لو نكاحها في حاؿ، وىو إذا أعتق، وفي الشرح حمل اآلية على  -قولي الشافعي 
 الذكور، لكن قاؿ: المراد بذلك ألجل الحاجة، وإنما خص المملوؾ لكثرة الحاجة.

 اإِلْربَِة ِمَن الرَّْجاِؿ{ وقولو تعالى: }َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي
 قد ذكر في تفسيره أقواؿ محصولها:
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 أنو من ال رغبة لو في النساء وطياً ,وال لمساً، وال نظرًا.
 وبياف األقواؿ:

قاؿ ابن عباس ,وقتادة, ومجاىد: ىم الذين يبتغوف ليصيبوا من الطعاـ، وال حاجة لهم إلى 
 النساء.



 و العنين.وروي عن ابن عباس: األبل
 وعن مجاىد: األبلة الذي ال يعرؼ النساء.

 وعن الحسن: الذي ال ينتشر.
 وعن سعيد بن جبير: المعتوه.

 وعن عكرمة: المجنوف.
 وفي إعراب) غير (قراءتاف:

النصب على الحاؿ ,أو االستثناء، فيكوف مع الحاؿ داخبًل في الجواز؛ ألف اإلربة الحاجة، 
ىم من يرغب في النكاح، والتابع الذي لو النظر إذا كاف ال إرب لو  وعلى االستثناء أولي اإلربة

 في النكاح.
والقراءة الثانية: بالجر لغير على الوصف، أو البدؿ فيكوف التابع ىو الذي ال إرب لو في 

 النكاح، ولو نصب على االستثناء كانا غيرين.
واللمس فلو بقية لو شهوة لم  أما ما ذكر في المجبوب فالمراد إذا انقطعت شهوتو من النكاح,

 يجز سواء كاف مملوكاً أو حرًا.
( أف معاوية دخل عليها ومعو خصي 1قاؿ في الكشاؼ: وعن ميسوف بنت بحدؿ الكبلبية )

( منو فقاؿ: ىو خصي، فقالت: يا معاوية أترى أف المثلة تحلل ما حـر اهلل ضبطو 2فتقلعت )
 في الكشاؼ بالحاء المهملة.

وميسوف بالياء بنقطتين من أسفلها  -بباء بنقطة من أسفل والجيم-صار: بحدؿوقاؿ في االنت
 .-وبالسين بثبلث من أسفلها

قاؿ في الكشاؼ: وعن أبي حنيفة:ال يحل إمساؾ الخصياف واستخدامهم، وبيعهم وشراؤىم، 
 ولم ينقل من أحد من السلف إمساكهم.
 فإف قلت: إنو أىدي لرسوؿ اهلل فقبلو؟

فيما تعم بو البلوى إال حديث مكشوؼ. فإف صح فلعلو قبلو ليعتقو، أو لسبب قلت: ال يقبل 
 ( .3من األسباب )

 وقولو تعالى: }َأِو الطّْْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَّْساِء{
 الطفل للواحد والجماعة.

 وقولو: }الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا{
__________ 

 أعبلـ النببلء وقيل تزوجها معاوية وطلقها وىي حاملة بيزيد ..إلخ تمت .( ػ قاؿ في سيرة 1)
 ( ػ أي تحولت تمت2)
 تمت.235( ػ بياض في األصل ص 3)
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فيكوف  -يقاؿ: ظهر على الشيء إذا اطلع عليو -قاؿ في الكشاؼ: الظهور بمعنى المعرفة
 يرىا.المعنى ىنا ال يعرفوف العورة وال يميزوف بينها وبين غ

فيكوف المعنى ال  -يقاؿ: ظهرت على الشيء إذا قدرت عليو -وقد يكوف الظهور بمعنى القدرة
 يقدروف على الجماع.

وظاىر قوؿ القاسم :المعنى األوؿ ؛ألنو قاؿ: يستتر عن الصبي إذا عرؼ عورات النساء، وميز 
 الحسن من القبيح على قدر فطنة الصبياف.

المعنى الثاني ؛ ألنهما حمبل كبلـ القاسم على أف المراد بو من وظاىر كبلـ األخوين: القوؿ ب
 بلغ حداً يشتهي وُيشتهى.

وفي )الروضة والغدير(: ترجيح قوؿ القاسم لكونو ينقل محاسن المرأة كما قيل في األمة 
الكافرة.قاؿ: وأظن أف ىذا قد ذكره صاحب التقرير، وقد ذكر في كتاب الجنائز في غسل 

 ف المؤيد باهلل ,وأبا حنيفة قاال: تغسلو ما لم يبلغ حد الشهوة.المرأة للصبي أ
 وعن الحاكم: الحنفي ما لم يتكلم.

 وعن الحسن: ما لم يفطم.
 واعلم أف الصبي والصبية ال عورة لهما إذا لم يبلغا حد الشهوة.

 قاؿ في االنتصار: أما فرج الصبية فبل يجوز النظر إليو؛ ألنو يبعث الشهوة.
 لى: }َوالَ َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ{وقولو تعا

قيل: كانت البغايا في الجاىلية يجعلن في الرجلين الخلخاؿ فإذا مررف بالمجلس ضربن 
 بأرجلهن األرض.

وقيل: تضرب بإحدى الرجلين األخرى ليعلم أنها ذات خلخاؿ، فنهي عن ذلك لئبل يكوف ذلك 
 طمعاً فيهن.م

 وقيل: ؛ألف ذلك يبعث الشهوة.
ويأتي مثل ىذا ما يشابهو من حركات المتعلقات من الحلي، ومن حركة المسك والزجاج 

المتخذ في األيدي، وكل ما شابو ذلك في التطميع والبعث، وقد جاء في اإلخبار بالنهي عن 
 خروج المرأة المسجد متطيبة.

 للَِّو َجِميعاً َأيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف{وقولو تعالى: }َوُتوبُوا ِإَلى ا
 ىذا أمر بالتوبة للمؤمنين، وقد اختلف في ذلك:
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فقيل: ألف في التوبة انقطاع إلى اهلل تعالى، فأمر بتكريرىا فيكوف أمر ندب، كما ندب تكرير 
 .االستغفار، وقد كاف يستغفر في اليـو والليلة مائة مرة

 وقيل: األمة ال تخلو من الصغائر، وربما يبلغ إلى حد الكبر.
 وقيل: لما كانت أوامر اهلل تعالى ال يكاد العبد يحصيها وال يأمن التقصير أمر بالتوبة.

 وقاؿ ابن عباس: توبوا مما كنتم تفعلوف في الجاىلية.
لقولو : ))اإلسبلـ يجب وأورد الزمخشري عليو سؤاالً وىو أف قاؿ: إف دخولو في اإلسبلـ يكفر 

 ما قبلو(( فلما أمر بالتوبة ثانياً؟
وأجاب بأف ىذا أريد بو ما يقوؿ العلماء أف من أذنب ذنباً وتاب منو ثم ذكره فإنو يلزمو أف 

يجدد التوبة كل ما ذكره؛ ألنو يلزمو االستمرار على الندـ والعـز حتى يلقى ربو، وقد دخلت 
 ات في شرح معانيها قولو تعالى:الثمرات المطلوبة من ىذه اآلي

ْن َفْضِلِو }َوَأنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْف َيُكونُوا فُػَقَراَء يُػْغِنِهُم اللَُّو مِ 
ُهُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو{َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم، َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن الَ َيِجُدوَف ِنَكاًحا َحتَّى يُػغْ   ِنيػَ

 ىذا أمر بإنكاح األيامى:
 واأليامى :جمع أيم ,واأليم: من ال زوج لو بكراً كاف أو ثيباً، ويطلق على الرجل والمرأة،

 قاؿ الشاعر:
 فإف تنكحي أنكح وإف تتأيمي

 
 وإف كنت أفتى منكم أتأيم

 
(( )وفي الحديث عنو : ))اللهم إنا نعوذ بك من العيمة, وال , والقـر  (1غيمة واأليمة ,والكـز

 شهوة اللبن.-بالعين المهملة -الغيمة
 :شدة العطش. -بالغين المعجمة-والغيمة 

 واأليمة :عدـ التزوج.
 سقوط األسناف. -بالزاي-والكـز 
 شهوة اللحم. -بالقاؼ والراء-والقـر 

__________ 
ة الكـز والفـر وفي شرح شافية للشيخ الطبرسي بدوف زياد 2( ػ ذكره في جمع الجوامع ج1)



ذكر الحديث كامبل مع تقديم األيمة على 146لرضي الدين االستراباذي ص  2بن الحاجب ج
 الغيمة تمت .
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 ويطلق الكـز :على قصر اليد في البخل، وأما الكـز بالتحريك فهو عبارة عن الدناءة.
 واختلف المفسروف والعلماء في ثبلثة أشياء:

 على ماذا يطلق النكاح بحقيقتو؟األوؿ: 
 فعندنا,والشافعي :حقيقة في العقد مجاز بالوطء .

 وأبي حنيفة:عكس.
 واختاره اإلماـ يحيى :أنها لفظة مشتركة.-وبعض الحنفية

 الثاني: من المخاطب باألمر؟
 فقيل: ىذا خطاب لؤلولياء.

 وقيل : ثمرتو أف يزوج ولياً أو غيره.
 الثالث: في بياف األمر:

 قيل: إنو أمر ندب.ف
 وقيل: إيجاب.
 وقيل: إباحة.

واألحواؿ تختلف، فحيث تطلب المرأة األمر للوجوب، وكذا حيث تكوف محصناً من الفجور 
 مع الطلب، لكن يتأكد.

 والنكاح في نفسو ينقسم إلى األحكاـ الخمسة:
ى فيجب :؛ إف لم تحصل العفة إال بو، ولم يحصل تسري وكذا إف احتاج المتزوج إل

 االستنجاء.
:إف عرؼ أنو ال يقـو بالحق مع القدرة، أو ال يحصن اإلمرأة. ويندب :إذا أمن وكاف لو  ويحـر

 شهوة.
 ويكره: إذا كاف يعجز من الحق، وال رغبة لو.

 ويباح :في غير ذلك.
 واختلف العلماء إذا كاف يشغل عن النوافل:

 فاستحسنتو :الحنفية, والمنصور باهلل.



 .وكرىو: الشافعي 
 وقد وردت أخبار مختلفة :

 منها : قولو : ))من أحب فطرتي فليستن بسنتي وىي النكاح((.
 : ))من كاف لو ما يتزوج بو فلم يتزوج فليس منا((.-عليو السبلـ-وعنو 
 : ))إذا تزوج أحدكم عج شيطانو يا ويلو عصم ابن آدـ مني ثلثي دينو((-عليو السبلـ-وعنو 

 معصية وجب تركو:وإذا كاف النكاح يؤدي إلى 
وجاء في الحديث: ))سيأتي على الناس زماف ال تناؿ المعيشة فيو إال بالمعصية، فإذا كاف ذلك 

الزماف حلت الغربة، وصح التعبد بالنكاح(( وإف كاف فيو قضاء لذة لكونو سبباً في العفة، 
 ا األحرار.والمعنى على ما ذكر المفسروف: }َوَأنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم{ يعني أيه

 وقولو: }َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم{
 وقرئ عبيدكم، قيل: يعني أنكحوا بعضهم من بعض.
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وقيل: أنكحوا من ال زوج لو من ذكر أو أنثى، وخص الصالحين؛ ألف االىتماـ بعفة الصالح 
 آكد.

 رج الصغيرة والمجنونة.وقيل: أراد الصبلحية في أمر النكاح، وقيل: من يصلح للنكاح نفسو تخ
وقولو تعالى: }ِإْف َيُكونُوا فُػَقَراَء يُػْغِنِهُم اللَُّو قيل: يعني فقراء الماؿ، ويرجع إلى األحرار؛ ألف 

 العبد ال يملك.وقيل: إلى الجميع.
 ويكوف في ىذا داللة على أنو يملك، وقيل: أراد بالفقر فقر العفة،

 } يغنهم اهلل{ بالزوجة عن السفاح.
 لو تعالى: }َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن الَ َيِجُدوَف ِنَكاحًا{وقو 

، كما قاؿ  : -عليو السبلـ-أي يطلبوف العفة بالصبر، وطلب ما يحصل بو ذلك من الصـو
 ))ومن لم يستطع فليصم فإف الصـو لو وجاء((

ل في وقد قاؿ في معالم السنن يجوز شرب األدوية التي تقطع الباءة، وىذا إف لم يحصل خل
جسمو من بردىا بشربو ونحوه، ومع حصوؿ المضرة ال يجوز؛ ألف ذلك يشبو وجي نفسو، 

 وجب مذاكيره.
 ولهذه اآلية الكريمة ثمرات جميلة:

 منها :أف النكاح مأمور بو، وىو يحتاج إلى البياف.



 ومنها :أف النكاح محتاج إلى الولي، وىو يحتاج لبيانو بدليل آخر.
د وإعفافو مأمور بو، لكن قاؿ في االنتصار: أحد قولي الشافعي: أف ذلك ومنها: أف إنكاح العب

 على الوجوب.
 : روايتاف في العبد واألمة.-عن الحسن -وفي التهذيب 

 وعن أبي علي: يجب في األمة إف طلبت.
قاؿ في االنتصار: ومذىب أئمة العترة :أف ذلك على الندب، ولو كبلماف، الندب في موضع 

 في آخر.( ,والوجوب 1)
 وفي التهذيب: منهم من أوجبو في العبد ال في األمة، وال خبلؼ أف السيد يجبر األمة.

 ومنها : أف للسيد أف يزوج العبد وإف كره، وىذا مذىبنا ,وأبي حنيفة.
وقاؿ الشافعي: البد من رضاه، وأما الحرة البالغة فبلبد من رضاىا عندنا،وأبي حنيفة, وقاؿ 

 د إجبار البكر، وال خبلؼ أف السيد يجبر األمة .الشافعي : لؤلب والج
__________ 

 ( ػ وىو المذىب كما رمز إليو في األصل تمت.1)
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 ومنها: أف المتعة ال تجوز؛ ألنها ليست بنكاح، ولتعيين المسائل ىذه أدلة خاصة مصرحة.
ِنِهُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو{ ىذه ِعَدٌة من اهلل ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقولو تعالى: }ِإْف َيُكونُوا فُػَقَراَء يُػغْ 

تعالى، وىو صادؽ الوعد، وفي الحديث عنو : ))التمسوا الرزؽ بالنكاح(( وشكا إليو رجل 
 الحاجة فقاؿ: ))عليك بالباءة((.

 : عجبت لمن ال يطلب الغنى بالباءة،.-رضي اهلل عنو-وعن عمر 
 ير ىذه اآلية.وتفاصيل مسائل النكاح وشروطو مأخوذة من غ

 قولو تعالى:
ْن َماِؿ }َوالَِّذيَن يَػْبتَػُغوَف اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيراً َوآُتوُىْم مِ 

َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْف َأرَْدَف َتَحصُّن نْػَيا اللَِّو الَِّذي آتَاُكْم َوالَ ُتْكِرُىوا فَػتػَ ُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ اً لَِتْبتػَ
 َوَمْن ُيْكِرىُّنَّ فَِإفَّ اللََّو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم{.

النزوؿ: قيل: نزلت في غبلـ لحويطب بن عبد العزى سأؿ مواله أف يكاتبو فأبى، فأنزؿ اهلل 
 و عشرين دينارًا وأداىا. و قيل: يـو حنين.تعالى ىذه اآلية، فكاتبو على مائة دينار، فوىب من

ونزؿ قولو تعالى: }َوالَ ُتْكِرُىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء{ في عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ المنافق حين 



 أكره أمتو على الزنى لضريبة يأخذىا.
ية, وأميمة, معاذة ,وُمسك-وقيل: نزلت في عبد اهلل بن أبي رأس المنافقين، وكاف لو ست جوار 

يكرىهن على البغاء، وضرب عليهن ضرائب، فشكيت اثنتاف منهم  -وعميرة ,وأروى, وقثيلة,
 إلى رسوؿ اهلل فنزلت.

 ثمرات اآلية وقد تضمنت أمرين ونهيًا:
 األمر األوؿ: ما أمر بو تعالى من الكتابة، وفي ذلك أحكاـ:

 األوؿ: في حكم الكتابة، وقد اختلف العلماء في ذلك:
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فالذي ذىب إليو السادة ,وحصل لمذىب يحيى , وىو قوؿ أبي حنيفة ,وأصحاب الشافعي , 
وعامة الفقهاء :أنو ال يجب على السيد إجابة عبده إلى الكتابة إذا طلبها منو، وإنما يستجيب 

 لو إذا علم منو الدين والوفاء، بأف يكوف كسوباً.
واجبة على السيد إذا طالب العبد بقدر قيمتو ال  وقاؿ داود, وعطاء، وعمرو بن دينار: أنها

 بدونها .
وسبب الخبلؼ: أف الموجبين تمسكوا بظاىر األمر وقالوا: أصل األمر أنو على الوجوب، وأىل 

القوؿ األوؿ قالوا: ىو أمر ندب، وألجأىم إلى حمل األمر على الندب إرادة الجمع بين ىذه 
َنُكْم ِباْلَباِطِل{.اآلية وبين قولو تعالى: }َوالَ تَْأكُ   ُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

وقولو : ))ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيبة من نفسو(( وألف األصوؿ تقضي أنو ال يجب 
 إجبار أحد على إخراج مالو عن ملكو.

قاؿ في التهذيب: وروي عن عمر: أنو أمر أنس بن مالك أف يكاتب سيرين والد محمد بن 
درة، وكاتبو، وإنما يستحب إذا علم الخير منو، والمراد بالعلم الظن، سيرين فأبى فُضرب بال

 والخير يطلق على الدين والماؿ، ولهذا قاؿ تعالى: }ِإْف تَػَرَؾ َخْيرًا{
 ( :1وقد اختلف المفسروف في تفسير الخير المذكور في اآلية )

مالك ,والثوري, فقيل: ىو القوة على الكسب ,والوفاء بموجبها: عن ابن عمر, وابن زيد و 
 ورواية عن ابن عباس.

 وقيل: ىو الماؿ، وذلك رواية : عن ابن عباس ,ومجاىد ,والضحاؾ ,وعطاء.
 وقيل: اإلسبلـ والوفاء: عن الحسن.
 (، وأبي صالح,وابن زيد.2وقيل: صدقا ,ووفاء, :عن إبراىيم )



 فلو عرؼ من العبد العجر عن الوفاء :
 ؛ ألنو يكوف كالعبث.-ىو قوؿ ابن حنبلو  -فقاؿ القاضي زيد:يكره كتابتو،

 وعن أصحاب الشافعي : ال يكره.
 الحكم الثاني: ىل يشترط التأجيل في عوضها أـ ال؟

فقاؿ المؤيد باهلل:مذىباً ,وتخريجاً,وأبو حنيفة,وأصحابو,ومالك :تصح حالية, ومؤجلة ؛لعمـو 
 اآلية.

__________ 
 راً {تمت.( ػ أي في قولو تعالى }إف علمتم فيهم حي1)
 ( ػ النخعي تمت .2)
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ال تصح الحالة؛ ألف في -تخريجاً ليحيى وىو قوؿ الشافعي  -وقاؿ أبو العباس ,وأبو طالب
 ذلك غرراً ، وقد نهى عن بيع الغرر، لكن المؤجلة جائزة باإلجماع.

}َوالَِّذيَن يَػْبتػَُغوَف وال يجبر العبد على دخولو في الكتابة: عند األئمة, والفريقين؛ ألف اهلل قاؿ: 
 اْلِكَتاَب{ فعلق بابتغاء العبد، وقياساً على سائر العقود.

وقاؿ مالك: يجبر ألف منافعو ملك للسيد، وال يشترط في عقد الكتابة أف يقوؿ: فإذا أديت 
 فأنت حر عندنا ,وأبي حنيفة.
 وقاؿ الشافعي : ذلك شرط.

 وكذلك اختلفوا ىل لفظ الكتابة شرط؟
 ( .1أبي طالب, وأبي العباس ,وغيرىما: أف ذلك شرط ذىاباً إلى إتباع اللفظ )فتحصيل 

وقاؿ الناصر ,والشافعي ,واختاره اإلماـ يحيى: إف ذلك ليس بشرط إتباعاً للمعنى، ويدخل في 
االبتغاء الذكر واألنثى، وذلك إجماع، ويخرج الكافر؛ ألف الخير الدين، لكن إف فعل صح، 

 خوذة من السنة واالعتبار.ومسائل الكتابة مأ
وأما األمر الثاني وىو اإليتاء فقد قاؿ تعالى: }َوآُتوُىْم ِمْن َماِؿ اللَِّو الَِّذي آتَاُكْم{ وقد اختلف 

 العلماء في تفسير اإليتاء الذي أمر اهلل بو:
: أف ىذا أمر -وىو قوؿ أبي حنيفة ,وأصحابو-فالذي ذكره اإلخواف المؤيد باهلل ,وأبو طالب 

بأف يعاف المكاتب من الزكاة ما يستعين بو في كتابتو؛ ألف ذلك أمر للسيد؛ ألنو ال يجبر على 
إسقاط مالو كسائر أيماف المعاوضات، وألف اهلل تعالى قد ذكر في آية الصدقة قولو تعالى: 



}َوِفي الرّْقَاِب{ :وىذا قوؿ الحسن ,وزيد بن أسلم، ويجوز لسيده أخذ ما يسلم إلى المكاتب 
من الزكاة، وإف كاف غنياً وىاشمياً؛ ألنو أخذ بعوض فأشبو ما لو شرى الزكاة من الفقير، أو 

 أىداه الفقير إليو.
: أف ىذا خطاب لجميع المؤمنين أف -مروي عن إبراىيم ,وكثير من المفسرين-والقوؿ الثاني :

 يعينوا المكاتب على التخلص.
__________ 

 ماـ المهدي كبلـ أىل المذىب في األزىار تمت.( ػ وىذا ىو الذي بنى عليو اإل1)
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القوؿ الثالث: أف ىذا خطاب للموالي الذين كاتبوا أف يحطوا شيئاً من ماؿ الكتابة، أو إذا 
 قبضوه ردوه.

 ولكن اختلفوا ىل ذلك أمر إيجاب أو أمر ندب؟
 فقاؿ الشافعي : أمر إيجاب، وقدر المحطوط بمالو قيمة.

 ع ماؿ الكتابة: وىذا قوؿ الثوري، وأبي علي.وعن مالك: رب
 قاؿ الثوري: وذلك استحباب.

 وقاؿ عطاء وقتادة: ال تقدير في ذلك.
 وقاؿ أبو مسلم: اإليتاء يحتمل وجهين:

 أحدىما: أف السيد يجري على العبد طعامو وكسوتو.
للسيد؛ ألنو والثاني: أف يقرضو إذا كاف يصلح للتجارة، وقوى األمير الحسين أف ذلك خطاب 

 تعالى عقبو بقولو: }َفَكاتُِبوُىْم{ ثم قاؿ عقيب ذلك: }َوآُتوُىْم{.
 أنو قاؿ في ىذه اآلية تحط عنو ربع الكتابة. -عليو السبلـ-وعن علي 

 يحط الربع. -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: وروي أف علياً 
 وعن ابن عباس: يرضخ لو من كتابتو شيئاً.

اً لو يكنا أبا أمية، وىو أوؿ عبٍد كوتب في اإلسبلـ، فأتاه بأوؿ نجم وعن عمر أنو كاتب عبد
فدفعو إليو عمر، وقاؿ: استعن بو على كتابتك، فقاؿ: لو أخرتو إلى آخر نجم، فقاؿ: أخاؼ أف 

 ال أدرؾ ذلك، وىذه األمور تقوي أف الخطاب للسيد، وأمر الشارع متبع، ولو خالف القياس.
 ىذه اآلية : وأما ما نهى اهلل عنو في

فقد نهى اهلل تعالى عن إكراه اإلماء على الزنى، وخرجت اآلية على سببها، وإالَّ فاإلكراه على 



 أي معصية ال يجوز.
 وقولو تعالى: }ِإْف َأرَْدَف َتَحصُّنًا{

 ألف اإلكراه ال يكوف مخففاً إال مع إرادة التحصن، ال إذا كنَّ راغبات.
نْػَيا{وقولو تعالى: }لَِتْبتَػُغوا عَ   َرَض اْلَحَياِة الدُّ

 قيل: أراد بالعرض: العوض، وقيل: الولد.
 وقولو تعالى: }فَِإفَّ اللََّو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم{.

قاؿ جار اهلل: ىذا إذا كاف اإلكراه بما ال يبيح لها التمكين، وإالَّ فليست بعاصية فيغفر لها، 
 ة، وقد أفادت اآلية تحريم عوض المحظور.وقيل: غفور إف حصلت التوب

 قولو تعالى:
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 تُػْلِهيِهْم }ِفي بُػُيوٍت َأِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿِ،رَِجاٌؿ الَ 
ِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَف يَػْوًما تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب ِتَجارٌَة َوالَ بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبلَ 

ِر َواألَْبَصاُر، لَِيْجزِيَػُهُم اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو َواللَُّو يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء ِبَغيْ 
 ِحَساٍب{.

قيمت الصبلة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا النزوؿ: روي عن ابن عمر أنو كاف في السوؽ فأُ 
 المسجد، فنزلت: }رَِجاٌؿ الَ تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوالَ بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو{

المعنى: قولو تعالى: }ِفي بُػُيوٍت{ يعني المصابيح في بيوت، وقيل: ىو متصل بقولو: يسبح لو 
 في بيوت.

 د بالبيوت:وقيل: المعنى يوقد في بيوت، واختلف ما أرا
 فعن ابن عباس ,والحسن ,ومجاىد، وأبي علي ,وأبي مسلم :ىي المساجد.

وروي عن ابن عباس عنو : ))المساجد بيوت اهلل في األرض، وىي تضيء ألىل السماء كما 
 تضيء النجـو ألىل األرض((.

دس بناىا وقيل: ىي أربعة مساجد لم يبنها إال نبي الكعبة بناىا إبراىيم وإسماعيل، وبيت المق
داود وسليماف، ومسجد المدينة ومسجد قباء بناىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى جميع 

 النبيين ]وآلو[.
 وقيل: ىي بيوت األنبياء، روي ذلك مرفوعاً، وقيل: ىي بيوت النبي عن الصادؽ.

 وقيل: بيوت المدينة عن السدي، وقيل: ىي البيوت كلها.



 يو أكثر المفسرين.قاؿ الحاكم: واألوؿ الوجو وعل
 وقولو تعالى: }َأِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفَع{

يعني أمر أف ترفع، قيل: تبنى :عن مجاىد، بدليل قولو تعالى: }َوِإْذ يَػْرَفُع ِإبْػَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن 
 اْلبَػْيِت{ وىذا مروي :عن ابن عباس.

ن النجاسات والمعاصي، وقيل: تعظم عن الحسن؛ ألنها مواضع الصلوات، وقيل: تصاف ع
 وأعماؿ الدنيا.
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 وقيل: يتبل فيها كتابو :عن ابن عباس أيضًا}َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُو{ بتبلوة الكتاب والتسبيح.
 وقولو تعالى: }ُيَسبُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ{

 .قيل:يصل لو فيها بالغدو والعشي: عن ابن عباس، والحسن، والضحاؾ
وعن ابن عباس: كل تسبيح في القرآف أريد بو الصبلة، وقاؿ أيضاً في القرآف صبلة الضحى، 

 أراد ما في ىذه اآلية.وقيل: أراد الصبلة المكتوبة بالغداة وىي الفجر وباقيها بالعشى.
وقيل: أراد بالتسبيح تنزيو اهلل عما ال يجوز عليو، ووصفو بالصفات التي يستحقها، وقوى ذلك 

 كم.الحا 
 قاؿ والتسبيح قد يكوف بالقلب وقد يكوف بالقوؿ.

 وقولو تعالى: }رَِجاٌؿ{
 إنما خصهم بالذكر؛ ألف النساء ال جمعة عليهن وال جماعة.

 وقولو تعالى: }الَ تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوالَ بَػْيٌع{
 أي ال تشغلهم، وخص التجارة ألنها معظم أشغاؿ أىل الدنيا.

 الشراء، فلذلك ضم إليها البيع.قاؿ الواقدي: التجارة 
 وقيل: التجارة اسم للبيع والشراء، وإنما ضم البيع تأكيداً.

 وقيل: التجارة ما يجلب، والمبايعة ما تبيع التجارية بو من النقد والنسأ.
 وقولو تعالى: }َوِإقَاـِ الصَّبَلِة{ يعني أداؤىا

 اعة هلل.}َوِإيَتاِء الزََّكاِة{ عن ابن عباس :أراد إخبلص الط
 وعن الحسن: الزكاة المفروضة.

 وقولو تعالى: }تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر{
قاؿ جار اهلل: إما أف تتقلب في أنفسها وىو أف تضطرب من الهوؿ والفزع وتشخص، لقولو 



 تعالى: }َوِإْذ زَاَغِت األَْبَصاُر َوبَػَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر{
لب أحوالها وتتغير، فتفقو القلوب بعد أف كانت ال تفقو، وتبصر األبصار بعد أف  وإما أف تتق

 كانت ال تبصر.
وقيل: تقلب األبصار يمنة ويسرة من أين ترى كتبهم، وقيل: تقلب في النار بأف تحرؽ مرة 

 وتنضج أخرى، وتعمى األبصار وتبصر أخرى.
 وقيل: تقلب من الخوؼ والرجاء.

 ثمرات اآلية أحكاـ:
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األوؿ: أنو تعالى تعبد ببناء المساجد وعمارتها، ومن جوز زخرفة المساجد كما روي عن 
 المنصور باهلل ,وأبي حنيفة :احتج بهذا.

 احتج بأخبار نهي فيها عن زخرفة المساجد. -منع كما ىو قوؿ األكثر  -والشافعي:
 وأبو طالب: جوز نقش المحراب لعادة المسلمين.

رغب إلى حضور المساجد كاف من القرب، ويجوز فعلو من ماؿ المسجد،  ومنها :أف كل ما
نحو المطاىر والفرش، وحفر بئر الماء وبئر الخبلء، والتجمير للمسجد للدؼء ، وحسن 

 الرائحة، وما خالف ذلك لم يجز.
ومنها :أف الطاعة في المسجد من الذكر وسائر أنواع العبادات أفضل من فعل ذلك خارج 

 المساجد.
 ومنها :أف األفضل أف تترؾ المباحات للطاعة.

 ومنها: أف العبادات تعظم مع الخوؼ.
 ومنها: ثبوت صبلة الضحى على ما فسر بو ابن عباس، وىذا المسألة قد اختلف فيها العلماء:

فالذي ذىب إليو القاسم :أنها بدعة، وروى جعفر بن محمد عن أبيو أف رسوؿ اهلل قاؿ: 
 .))صبلة الضحى بدعة((

رأى رجبلً يصلي الضحى فقاؿ: مالو نحر الصبلة  -عليو السبلـ-وقاؿ القاسم: بلغنا أف علياً 
 نحره اهلل.

قاؿ: ما صلى  -عليو السبلـ-باإلسناد إلى علي  -عليو السبلـ-وفي حديث زيد بن علي 
 رسوؿ اهلل صبلة الضحى إالَّ يـو فتح مكة فإنو صلى ركعتين.

ل في بيتها يـو فتح مكة وصلى ثماف ركعات أرادت صبلة وفي حديث أـ ىاني أنو اغتس



 الضحى.
: إني ال أنهاكم عن الصبلة، فإف اهلل ال -عليو السبلـ-وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي 

 يعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء.
 وقاؿ أبو حنيفة والشافعي : إنها سنة.

 ن الحسين, والباقر وإدريس بن عبداهلل.قاؿ في االنتصار: ىذا ىو المختار وىو رأي علي ب
 وىي من ركعتين إلى ثماف.

 ووقتها من زواؿ الوقت المكروه إلى قبيل زواؿ الشمس.
 وجعل لها الحاكم في السفينة فضبًل، وروى فيها أخبارًا:
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 منها :أنو قاؿ: ))يا أبا ذر إف صليت الضحى لم تكن من الغافلين، وإف صليت أربعاً كتبت من
المسبحين، وإف صليت ستاً لم يتبعك يومئٍذ ذنب، وإف صليت ثماف ركعات كنت من العابدين، 

 وإف صليت اثنا عشر بنى اهلل لك بيتاً في الجنة(( قاؿ: ويقاؿ: إنها صبلة داود.
وقيل في قولو تعالى: }يسبحن بالعشي واإلبكار{ وفي قولو تعالى: }ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ 

 { المراد بو صبلة الضحى.َواإِلْشَراؽِ 
و عن أبي ذر أوصاني خليلي بثبلث لست بتاركهن أبداً ما حييت، أف أصلي صبلة الضحى ولو 

 ركعتين، وأف أصـو في كل شهر ثبلثة أياـ، وأف ال أناـ إال على الوتر.
 وقولو تعالى: }بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ{

 ، وقيل: جمع أصل.قيل: اآلصاؿ جمع أصيل وىو ما بين العصر والمغرب
 قولو تعالى:

 }َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَمالُُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة{
 إلى قولو:

 } َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمْن نُوٍر{
قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية قد كاف تعند ولبس المسوخ، فالتمس الدين في الجاىلية 

 اإلسبلـ. ثم كفر في
 ومن ثمرات ىذه اآلية :

أف أعماؿ الكافر محبطة فلو حج ثم أسلم أو توضأ ثم أسلم لم يصح ذلك، ووجب عليو 
 الوضوء والغسل، والحج.



وجوز أبو حنيفة: غسل الكافر ووضوؤه، بناء على أنو ليس بعبادة، وإنما ىو شرط في الصبلة  
 كغسل النجاسة.

 ماف(( يمنع من ذلكقلنا: قولو : ))الوضوء شطر اإلي
 قولو تعالى:

ُهْم ُمْعِرُضوَف{ نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ  }َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 إلى قولو:

نَػُهْم َأْف يَػُقوُلوا سَ  ِمْعَنا َوَأَطْعَنا } ِإنََّما َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 وَف{.َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف، َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش اللََّو َويَػتَِّقيِو فَأُْولَِئَك ُىُم اْلَفائِزُ 
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النزوؿ: قيل إنها نزلت في بشر المنافق وخصمو اليهودي، وقد اختصما في أرض، فجعل 
وؿ اهلل والمنافق يجره إلى كعب بن األشرؼ ويقوؿ: إف محمد يحيف اليهودي يجره إلى رس

 علينا.
خصومة في ماء في  -عليو السبلـ-وروي أف المغيرة بن وائل كاف بينو وبين علي بن أبي طالب 

 أرض فقاؿ المغيرة: أما محمد فلست آتيو وال أحاكم إليو فإنو يبغضني وأخاؼ أف يحيف عليَّ.
و الرافضة أنها نزلت في علي وعثماف في خصومة وقعت بينهما، فقاؿ قاؿ الحاكم: وما يروي

أقارب عثماف ال نرفعو إلى النبي؛ ألنو يحكم البن عمو فهذا من بهت الروافض، ولم يرو ذلك 
 في حديث صحيح وال فاسد.
 ولهذه اآلية الكريمة ثمرات:

وأف من أعرض عنهما وماؿ إلى منها: أف الواجب عند التنازع الرجوع إلى كتاب اهلل وسنة نبيو ، 
 غيرىما كاف ظالماً، ولم يكن آخذاً بحقيقة اإليماف.

( ، والنظر في 1فيلـز من ذلك أف من حاكم إلى حكاـ المنع أف يخرج من أحكاـ المؤمنين )
مسألة وىي إذا لم يتمكن من أخذ حقو أف ال يحاكم المنع، أو لم يتمكن اإلماـ من إزالة 

 يده عصى أف ال بحاكم المنع ىل يجوز ذلك؟الظالم من منعو في 
 وقد تقدـ طرؼ من ىذا، وقد ذكرنا لو نظائر.

ومنها: أنو ينبغي لمن طلب الحكم أف يقوؿ: سمعاً وطاعة كما ذكر سبحانو: وقد ذكر ىذا 
 اإلماـ يحيى ,وأصحاب الشافعي .

اف ذلك بأمر ومنها: أنو يجب على المدعى إجابة المدعي إذا طلبو إلى الحاكم، سواء ك



 القاضي أو ال بأمره، ولكن ىذا يحتاج إلى تفصيل:
 وىو أف يقاؿ: ال يخلو المدعى عليو إما أف يعرؼ صدؽ المدعي أو كذبو، أويلتبس عليو األمر:

__________ 
 ( ػ والمصدر المؤوؿ فاعل يلـز أي الخروج تمت .1)
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عليو أو مختلفاً فيو، إف كاف مجمعاً  إف عرؼ صدقو: فإما أف يكوف الحق الذي طلبو مجمعاً 
عليو وجب عليو الخروج مما ادعى عليو واإلقرار، وال يحوجو إلى القاضي، وإف كاف مختلفاً 

فإف اتفق مذىبهما على وجوبو كأف يدعي األخ على الجد نصف ما خلف الميت  -فيو
قوالف: لو أف وللمؤيد باهلل  -وجب عليو الخروج منو على الصحيح-ومذىبهما المقاسمة 

ولم يكن حكم الحاكم  -يحاكم. وإف اتفق مذىبهما على سقوط الحق لم يلزمو المحاكمة
وللمؤيد باهلل قوالف:  -مبيحاً لمن يحرمو على الصحيح؛ ألف ذلك حكم هلل تعالى باإلضافة إليو

( . وإف اختلف مذىبهما: فإف كاف 1لو أف يأخذه بالحكم وإف كاف مذىبو عدـ االستحقاؽ )
وجبت  -كاألخ يدعي على البنت النصف ومذىبها أنها تسقطو-مذىب المدعي أنو يستحقو 

( 2وإف كاف مذىب الخارج التحريم ومذىب من ىو في يده الوجوب ) -لؤلخ. -اإلجابة
 :فلذي اليد المرافعة، وأما من يحـر إذا طلب فليس لو ذلك إال في قوؿ للمؤيد باهلل.

 وىهنا فرع :
ي ولو مثلث في يد ابنو الشافعي، فطلبو أخوه الحنفي: لزمو إجابتو وليس لو وىو إذا مات حنف

 اراقتو، ويحكم للحنفي بنصفو أف تحاكما إلى حنفي.
 (3وأما النصف اآلخر )

وإف كاف في يد الحنفي وطلبو الشافعي :لم تجب اإلجابة، وأما إذا عرؼ كذب المدعي وطلبو 
 إلى الحاكم ففي الظاىر يجبر.

 الباطن فطلبو إيذاء و معصية فبل يلزمو.وأما في 
وفي كبلـ أبي حنيفة ما يقضي بالوجوب؛ ألنو قاؿ في الصلح على اإلنكار إنو جائز، وأخذ 

 الماؿ في مقابلة واجب وىو إجابة الدعوى.
__________ 

( ػ وىو الذي في األزىار في قولو وللموافق المرافعة إالَّ المخالف والذي قواه بعض 1)
 خ : عدـ الجواز وقواه اإلماـ شرؼ الدين وأنكر علي من قاؿ بالمرافعة تمت .المشائ



 ( ػ أي التحليل تمت.2)
 ( ػ بياض في األصل تمت3)
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وأما مع اللبس: أو مع االختبلؼ في الحق فتجب اإلجابة، لكن إنما تجب إذا لم يختر تسليم 
عاً على جواز حكمو بأف يكوف عدالً ما ادعي عليو، وأيضاً إنما تجب إذا كاف القاضي مجم

 مجتهدًا، أو مقلداً ونصبو اإلماـ، أو مقلداً واتفق مذىب الخصمين على صحة حكمو.
 فأما لو كاف غير عدؿ أو ليس بقاض عند الخصمين ولم ينصبو اإلماـ :لم تلزمو اإلجابة.

تجب اإلجابة، لكن لو فإف كاف قاضياً عند المدعي ال عند المدعى عليو، ولم ينصبو اإلماـ: لم 
 أف يدعيو إلى حاكم مجمع عليو في اإلجابة إلى ىذا المختلف فيو، فإذا ألزمو اإلجابة لـز إلزامو

 ىذه الجملة ىي مقتضى األصوؿ.
 قولو تعالى: }َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو{

نوبو، ويتقو المعنى يطع اهلل في فرائضو، ورسولو فيما شرع، ويخشى اهلل على ما مضى من ذ
 فيما يستقبل، وفي ىذا تأكيد لما تقدـ من إجابة الدعوى إلى كتاب اهلل وسنة نبيو.

 وعن بعض الملوؾ أنو سئل عن آية كافية، فتليت لو ىذه اآلية
 قولو تعالى:

}  }َوَأْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد َأْيَمانِِهْم لَِئْن َأَمْرتَػُهْم لََيْخُرُجنَّ
 لمنافقين على إيمانهم لرسوؿ اهلل وىم مضمروف لعدـ الطاعة.ىذا ورد مورد الذـ ل

 (.1وقد استثمر من ىذا قبح اليمين باهلل مع إضمار الحنث، وإف لم يحنث في الحاؿ )
 قولو تعالى:

 }َوَأِقيُموا الصَّبَلَة َوآُتوا الزََّكاَة{
 دلت على وجوب الصبلة والزكاة، لكن الداللة مجملة محتاجة إلى البياف.

 ولو تعالى:ق
__________ 

( ػ وقاؿ اإلماـ شرؼ الدين واإلماـ القاسم :إف ىذه اليمين غموس وإف من حلف على الغير 1)
وىو يعلم أو يظن أنو ال شيئ عنده فهي غموس ال تنعقد وكذا لو حلف ليفعل وىو عاـز على 

 الترؾ تمت
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ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثبَلَث }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ا لَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن َلْم يَػبػْ
ُث َمرَّاٍت ِمْن قَػْبِل َصبَلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَف ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَػْعِد َصبَلِة اْلِعَشاِء َثبلَ 

َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَػْعَدُىنَّ َطوَّاُفوَف َعَلْيُكْم بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْعٍض َكَذِلَك َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوالَ 
 يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكُم اآليَاِت َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم{.

-النزوؿ: روي أف مخلد بن عمرو وكاف غبلماً أنصارياً أرسلو رسوؿ اهلل وقت الظهيرة إلى عمر 
فدخل عليو وىو نائم وقد انكشف عنو ثوبو، فقاؿ عمر: لوددت أف  ليدعوه، -رضي اهلل عنو

اهلل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أف يدخلوا علينا ىذه الساعات إالَّ بإذف، ثم انطلق معو إلى النبي 
 فوجده وقد أنزؿ اهلل عليو ىذه اآلية، وىي إحدى اآليات المنزلة بسبب عمر.

وقد دخل عليها غبلـ لها كبير في وقت كرىت دخولو  وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد
 فأتت رسوؿ اهلل فقالت: إف خدمنا وغلماننا يدخلوف علينا في حاؿ نكرىها.

 ثمرات اآلية:
قد قضت بأف المماليك والذين لم يبلغوا الحلم من األحرار يؤمروف باالستئذاف في األوقات 

ىا، وإنما خص اهلل األوقات الثبلثة؛ ألنها الثبلثة وال حرج عليهم في ترؾ االستئذاف في غير 
 وقت وضع الثياب:

فقبل الفجر: ؛ألف ذلك وقت القياـ من الفراش وطرح ما نناـ فيو من الثياب ولبس ثياب 
 اليقظة.

 ووقت الظهيرة: ؛ألنها وقت وضع الثياب للقائلة.
.وبعد صبلة العشاء: ؛ألنها وقت التجرد من ثياب اليقظة والدخوؿ في ثياب   النـو

 وسميت ىذه األوقات عورة: ؛ألف الناس يختل سترىم فيها.
 وأما ما عدا ىذه األوقات :فإف اهلل رخص لهم في ترؾ االستئذاف.

وبين تعالى سبب الرخصة وىو ؛ أنهم يطوفوف عليكم ولكم حاجة إلى ذلك، فلو لـز االستئذاف 
 من ىؤالء في كل وقت كاف في ذلك حرج.
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: أف ىذا األمر على سبيل الوجوب، وأف المراد  -عليهم السبلـ-ىر كبلـ األئمةواعلم أف ظا
، سواء كانوا بالغين أـ ال، وذكر أىل التفسير خبلفاً فقاؿ ابن عباس: أراد  بالمماليك العمـو

 بالمماليك الرجاؿ والنساء من العبيد.



 وقاؿ ابن عمر في الرجاؿ من المماليك خاصة.
 السلمي ىو في اإلماء خاصة.وقاؿ أبو عبد الرحمن 

 : أراد األطفاؿ والمماليك.-ورجحو الحاكم-وقاؿ أبو علي 
وفي تفسير السخاوندي، وقرئ )ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ( 

 وىكذا حكى في التهذيب ىذه القراءة :عن ابن عباس.
 قاؿ الحاكم: وىذه القراءة تطابق ما ذكرنا.

أو لئلرشاد كقولو تعالى:  -فوا ىل ىذا األمر للوجوب كما ىو ظاىر المذىبوأيضاً اختل
واألمير محمد بن الهادي في كتابو الروضة قاؿ: ىذا في األطفاؿ  -}َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَػَبايَػْعُتْم{ ؟

من المماليك واإلماء؛ ألف البالغ من المماليك الذكور ممنوع في ىذه األوقات وغيرىا، وقاؿ: 
 وؿ أئمتنا وأبي حنيفة .ىذا ق

 ( : للعبد النظر إلى موالتو.1وأحد قولي الشافعي )
 ومن ثمرات اآلية : تحريم النظر إلى العورة ولزـو أمر الصبياف بما يجب على البالغ.

 قولو تعالى:
 ِمْن قَػْبِلِهْم{.}َوِإَذا بَػَلَغ اأَلْطَفاُؿ ِمْنُكُم اْلُحُلَم فَػْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَف الَِّذيَن 

 وقولو تعالى: }ِمْنُكُم{
 أي من األحرار،

 وقولو تعالى: }َكَما اْسَتْأَذَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم{.
قاؿ جار اهلل: يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وىم الرجاؿ، والذي ذكروا من قبلهم في قولو 

َر بُػُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا{ اآلية.تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْدُخُلوا   بُػُيوتاً َغيػْ
 والسنين : كاالحتبلـ.لكن قاؿ األئمة والشافعي : خمس عشر سنة.

__________ 
 ( ػ يحقق لم ذكر ىنا خبلؼ الشافعي لعلو عطف على قولو أراد بالمماليك العمـو تمت .1)
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سبعة عشر في الجارية، وكذلك اإلنبات عندنا في وقاؿ أبو حنيفة: ثماني عشر في الغبلـ، و 
 المسلم والكافر، وفيو الخبلؼ.

 أنو كاف يعتبر ببلوغ خمسة أشبار، -عليو السبلـ-وعن علي 
 ( في قولو:1وبو أخذ الفرزدؽ )



 ما زاؿ مذ عقدت يداه إزاره
 

 فسمى فأدرؾ خمسة األشبار
 

 واعلم أف العلماء قد اختلفوا في االستئذاف :
 نسخ وجوبو أـ ال؟ ىل قد

 : بقاء الوجوب.-وقد رواه في )الروضة والغدير( عن الهادي -فالظاىر من المذىب
-وعن ابن عباس: أنو ال يؤمن بها أكثر الناس أنو اإلذف، و إني آلمر جاريتي أف تستأذف علي 

 ، وسألو عطاء أأستأذف على أختي؟ قاؿ: نعم.-يعني امرأتي
 : عليكم أف تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم ,وأخواتكم.-رضي اهلل عنو-وعن ابن مسعود 

 وعن الشعبي: ليست بمنسوخة.
 وعن سعيد بن جبير: واهلل ما ىي منسوخة.

 وقيل :إنها منسوخة.
قاؿ في )الروضة والغدير(: ذىب أكثر العلماء إال أنها منسوخة، وأف ىذا كاف في أوؿ اإلسبلـ 

 واألنصار.لعدـ الستور، وضيق الحاؿ بالمهاجرين 
 ومن ثمرات اآلية :

 أف االحتبلـ بلوغ، وأف للبالغ أحكاماً يخالف الصغير، وىذا وفاؽ.
( 2: ))النساء شقائق الرجاؿ ) -عليو السبلـ-وأما االحتبلـ في النساء فبلوغ أيضاً عندنا لقولو 

.)) 
 وعن المنصور باهلل : ليس ببلوغ في النساء،

 إلنبات كاالحتبلـ في وجوب االستئذاف وسائر األحكاـ.وسائر أسباب البلوغ من السنين وا
 قولو تعالى:

__________ 
 ( ػ في قصيدة مطلعها :1)

 المدحن بني المهلب مدحة غراء ظاىرة على االشعار
 والذي قبل البيت قولو :

 شعثا مسومة على اكتافها اسد ىواصر للكماة ضوار
 شبار تمت.ما زاؿ مذ عقدت يداه ازاره فدنا فادرؾ خمسة اال

 ( ػ األولى االستدالؿ بعمـو قولو تعالى}وإذا بلغ األطفاؿ منكم الحلم{تمت.2)
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َر }َواْلَقَواِعُد ِمَن النَّْساِء البلَِّتي الَ يَػْرُجوَف ِنَكاحاً فَػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْف َيَضْعَن ثَِيابَػُهنَّ َغيػْ 
ٌر َلُهنَّ َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم{ُمَتبػَرَّْجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْف َيسْ   تَػْعِفْفَن َخيػْ

 القواعد :العجائز، سمين بذلك لقعودىن عن الحيض والوالدة.
 وقيل: لقعودىن عن االستمتاع.
 وقيل: لكثرة قعودىن من الكبر.

 وقولو: }البلَِّتي الَ يَػْرُجوَف ِنَكاحًا{ يعني ال يطمعن في النكاح.
 وثمرة ىذه اآلية:

وز التي ال ترغب في النكاح ألجل الكبر حكمها يخالف حكم الشابة، فلها أف تضع أف العج
 ثيابها.

 واختلف ما أريد بالثياب فقيل: الرداء والخمار.
 وقيل: الجلباب الذي فوؽ الخمار.
َر ُمَتبػَرَّْجاٍت ِبزِيَنٍة{  وقولو تعالى: }َغيػْ

ثياب للتخفف إذا احتاجت إلى قيل: أراد غير قاصدات بالوضع إبداء محاسنها، بل تضع ال
 ذلك.

وقيل: أراد تعالى غير مظهرات للزينة الخفية التي أرادىا اهلل تعالى في قولو: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ 
 ِإالَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ{.

َها{  أف الذي يظهر: إف قيل: قد فسر الظاىر في قولو تعالى: }َوالَ يُػْبِديَن زِيَنتػَُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػْ
الكحل ,والخاتم، فإذا جوز كشف الوجو والكف للشابة مع عدـ الشهوة فقد صارت كالعجوز 

 في ما اختصت القواعد.
أما لو قلنا أراد بما ظهر من الزينة الثياب فقد ظهر الفرؽ، وقد جعلوا للعجوز حكماً يفارؽ 

 لى حسب الخبلؼ.الشواب، وذلك بحضور الجمعة والجماعة، والسفر مع غير محـر ع
ٌر َلُهنَّ{ وىذا بياف لؤلفضل، وأنو خير من غيره، ونظيره قولو  وقولو تعالى: }َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ

ٌر َلُكْم{.  تعالى: }َوَأْف تَػْعُفوا َأقْػَرُب ِللتػَّْقَوى{}َوَأْف َتَصدَُّقوا َخيػْ
 قولو تعالى:
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َلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوالَ َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج َوالَ َعَلى َأنُفِسُكْم َأْف }لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوالَ عَ 
اِتُكْم َأْو تَْأُكُلوا ِمْن بُػُيوِتُكْم َأْو بُػُيوِت آبَاِئُكْم َأْو بُػُيوِت ُأمََّهاِتُكْم َأْو بُػُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو بُػُيوِت َأَخوَ 

اِتُكْم َأْو بُػُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بُػُيوِت َخاالَِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُو َأْو بُػُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو بُػُيوِت عَ  مَّ
َأنُفِسُكْم َصِديِقُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف تَْأُكُلوا َجِميعاً َأْو َأْشَتاتاً فَِإَذا َدَخْلُتْم بُػُيوتاً َفَسلُّْموا َعَلى 

 ْنِد اللَِّو ُمَبارََكًة طَيَّْبًة َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف{.َتِحيًَّة ِمْن عِ 
 النزوؿ: وفي ذلك أقواؿ المفسرين:

: أف الغزاة كانوا يخلفوف في بيوتهم الّزمنا والُعمي،  -عن سعيد بن المسيب ,والزىري -األوؿ
ء من األكل َلمَّا نزؿ قولو تعالى: }َوالَ تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم ويدفعوف إليهم مفاتحهم فيتحرج ىؤال

َنُكْم بِاْلَباِطِل{.  بَػيػْ
وقيل: نزلت في الحارث بن عمرو فإنو خرج مع رسوؿ اهلل للغزو وخلف مالك بن زيد على 
أىلو فلما رجع وحده مجهوداً فسألو عن حالو فقاؿ: تحرجت أف آكل طعامك بغير إذنك، 

 ية رخصة لهم في األكل.فنزلت اآل
( ، وتمم الكبلـ 1وعن الحسن ,وابن زيد ,وأبي علي: أراد ليس عليهم حرج في ترؾ الجهاد )

 عند قولو حرج، ويكوف قولو وال على أنفسكم استئناؼ وابتداء، وتكوف )على( على أصلها.
__________ 

 .( ػ وفيو ضعف لما فيو من عدـ المبلئمة يبنو وبين ما بعده تمت 1)
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وقيل: كانوا يتحرجوا أف يؤاكلوا أعمى؛ ألنو يأكل ال يدري ما يأكل واألعرج يتفسح في 
المكاف، فيخشي اآلكل أنو يضيق عليو، والمريض ال يستوفي فنزلت: عن ابن عباس، فيكوف 
في الكبلـ حذؼ، والمعنى ليس في مؤاكلة ىؤالء حرج، وذلك ألنهم تحرجوا عن مؤاكلتهم 

َنُكْم بِاْلَباِطِل{ وتكوف على بمعنى في.حين نزؿ   قولو تعالى: }َوالَ تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ
 وعن سعيد بن جبير، والضحاؾ، ومقسم أف األصحاء ال يؤاكلوف ىؤالء ويقذرونهم.

 وعن عكرمة: كانت األنصار في أنفسها قزازة، وال يأكلوف مع ىؤالء.
يرىم خشية أف يكره الغير شيئاً منهم، فاألعمى يخشى أف وقيل: كاف ىؤالء يتوقوف األكل مع غ

يمد يده إلى شيء سبقت إليو عين البصير، واألعرج يتفسح في المكاف، والمريض ال يخلو من 
رائحة تؤذي وأنف تدرأ أو جرح ينبض أي يسيل درأ األذف إذا ساؿ، و الفزازة مدح و الكزازة 

 فنزلت.ذـ في الضياء الكزازة البخل وقلة الخير 



والمعنى ليس في مؤاكلة ىؤالء حرج إف كاف التحريج من األصحاء، وإف كاف التحريج من 
 األِعبلَّء فعلى على أصلها.

وعن مجاىد: أنهم كانوا إذا لم يجدوا ما يطعموف األعمى ,واألعرج, والمريض :حملوىم إلى 
جوا أعني األعمى بيوت من ذكر ليستقروىم أي يطلبوف منهم القرى لؤلعمى ونحوه، فيتحر 

واألعرج والمريض كونهم يأكلوف من بيوت من ذكر، فنزلت لدفع الحرج، فتكوف )على( على 
 أصلها.

 وأما قولو تعالى: }َأْف تَْأُكُلوا َجِميعاً َأْو َأْشَتاتاً{
فعن قتادة, والضحاؾ ,وابن جريج :أنها نزلت في حي من كنانة كانوا يتحرجوف أف يأكل الرجل 

 وحده.
: ىم بنو ليث ابن عمرو وال يأكل وحده إال عن ضرورة، وربما قعد الواحد منتظراً نهاره وقيل

 إلى الليل.
 وقيل: في قـو من األنصار إذا نزؿ بهم الضيف ال يأكلوف إال معو.

 وقيل: تحرجوا عن االجتماع على الطعاـ الختبلؼ الناس في األكل، وزيادة بعضهم على بعض.
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عن مؤاكلة أقربائهم من الكفار والمنافقين لما نزؿ قولو تعالى:}الَ َتِجُد قَػْوماً  وقيل: تحرجوا
 يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو{فرفع الحرج.

 ثمرات اآلية أحكاـ:
على وجو  األوؿ: نفي الحرج عما طابت بو النفس من المالك، وجواز المخالطة في األماكن

 تطيب بو النفوس، وإنما خص من ذكر لجري العادة بالتبسيط بينهم.
 الثاني: سقوط الجهاد عن المعذور؛ ألنو قد فسر بذلك :الحسن ,وأبو علي.

.  الثالث: أف توىم المنفر ال يحـر وال يمنع، وكذا قزازة األنفس ال تحـر
في الطعاـ، وقد ورد عنو : ))خير الرابع: جواز األكل منفرداً عن الضيف، وجواز االشتراؾ 

الطعاـ ما كثرت عليو األيدي(( وباالجتماع تحصل البركة، وقد قاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: 
يجوز االشتراؾ في طعاـ المزاود، وليس من الربا في شيء، وىذا إذا لم يحدث ما يخالف 

ورد ما يشير إلى ىذا  العادة، ويستنكر من المسارعة في األكل وإكبار اللقاـ ونحو ذلك، وقد
 وىو أنو نهى عن القراف يعني تقرف بين التمرتين في األكل.

الخامس: جواز األخذ بالظاىر، وأنو ال يجب على األكل العلم بأصل المأكوؿ؛ ألنو قد فسر 



وا منو قولو تعالى: }َأْف تَْأُكُلوا ِمْن بُػُيوِتُكْم{ أنهم كانوا إذا وجدوا في بيوتهم شيئاً تحرجوا أف يأكل
 حتى يعلموا من أين اكتسب.

 وقيل: أراد ماؿ أىل بيوتكم، وىم األزواج.
وقولو تعالى: }َأْو بُػُيوِت آبَاِئُكْم{ إلى آخره، إنما خص ىؤالء لجري العادة بالرضاء فيما بينهم، 

 فلم يحتج ذلك إلى إذف.
 وقيل: كاف جائزاً بغير إذف وال رضا، ثم نسخ، واألوؿ الظاىر.

هلل: ولم يعد الولد؛ ألنو كالبعض فدخل في قولو تعالى: }ِمْن بُػُيوِتُكْم{ وىو أولى قاؿ جار ا
 بالدخوؿ ممن ذكرت.

 وفي الحديث: ))إف أطيب ما يأكل الرجل من كسبو، وإف ولده من كسبو(( .
 وقولو تعالى: }َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُو{
 القراءة الظاىرة : بفتح الميم والبلـ.

 د الوكيل والمتولي :عن ابن عباس.قيل: أرا
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 وقيل: ما ملكو الرجل في بيتو: عن مجاىد.
 وقيل: بيوت عبيدكم: عن الضحاؾ.

 وقيل: ولي اليتيم إذا كاف فقيراً يأكل بالمعروؼ.
على ما لم  -بضم الميم وكسر البلـ مشددة-وفي قراءة سعيد بن جبير: ) ُمِلكتم ( مفاتحو 

 يسم فاعلو.
 تعالى: }َأْو َصِديِقُكْم{وقولو 

 قيل: يستوي الصديق من المسلم والمعاىد :عن الحسن وقتادة.
وقيل: الصديق في الدين بحصوؿ الرضاء، وىذه قاعدة المسألة، وىو االعتماد على طيب 

 النفوس، وأنو يجري مجرى االستئذاف الصريح.
ـ فاستأذف صاحبو في األكل منو، قاؿ جار اهلل: وربما سمج االستئذاف وثقل كمن قدـ إليو الطعا

 وقد أفرد الحاكم باباً في السفينة للتبسيط بين اإلخواف.
وفي الكشاؼ: ويحكى عن الحسن أنو دخل داره وإذا خلفو من أصدقائو وقد استلوا سبلاًل من 

تحت سريره، وفيها الخبيص وأطايب األطعمة وىم مكبوف عليها يأكلوف فتهللت أساير وجو 
 وقاؿ: ىكذا وجدناىم ىكذا وجدناىم يريد كبراء الصحابة. سروراً وضحك



 وقولو تعالى: }فَِإَذا َدَخْلُتْم بُػُيوتاً َفَسلُّْموا َعَلى َأنُفِسُكْم{
اختلف المفسروف في تفسير ذلك ففي الكشاؼ: المراد إذا دخلتم بيوتاً من ىذه البيوت 

منكم ديناً، وىذا مروي عن الحسن، أي المذكورة لتأكلوا فابدأوا بالسبلـ على أىلها الذين ىم 
 يسلم بعضكم على بعض.

وقيل: المراد إذا دخلتم بيتاً ليس فيو أحد فيقوؿ الداخل: السبلـ علينا وعلى عباد اهلل 
 الصالحين، وىذا مروي عن إبراىيم.

وقيل: المراد إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أىلكم وعيالكم: عن جابر و طاووس، والزىري، 
 دة ,والضحاؾ، وابن عباس.وقتا

 وقيل: المراد إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها.
 وقولو تعالى: }َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّو{

قيل: أراد ثابتة بأمره، وألف التحية طلب السبلمة والحياة من اهلل تعالى، ووصفها بالبركة 
 والطيب؛ ألنو يرجا بها الخير، وطيب الرزؽ.

 ا بذلك لحصوؿ األجر.وقيل: وصفه
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وفي الكشاؼ: وعن أنس بن مالك قاؿ: خدمت رسوؿ اهلل عشر سنين، وروي تسع سنين فما 
قاؿ لي لشيء فعلتو ِلَم فعلتو، وال قاؿ لي لشيء كسرتو ِلَم كسرتو، وكنت واقف على رأسو 

 ؟أصب الماء على يديو فرفع رأسو فقاؿ: ))أال أعلمك ثبلث خصاؿ تنتفع بها((
قلت: بلى بأبي وأمي يا رسوؿ، قاؿ: ))متى لقيت من أمتي أحد فسلم عليو يطل عمرؾ، وإذا 

دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصلي صبلة الضحى فإنها صبلة األبرار 
 األوابين((.

 ومن ثمرات اآلية: أف السبلـ مأمور بو:
جب الرد على الكفاية، وقد تقدـ قاؿ الحاكم: منهم من أوجبو، ومنهم من يقوؿ: إنها سنة وي

 طرؼ من ىذا عنو.
 قولو تعالى: }وإذا حييتم بتحية{

والظاىر من أقواؿ العلماء أف االبتداء سنة والرد فرض على الكفاية. وتكملة ىذا الحكم: أنو 
مشروع دخل على ناس أو كاف البيت أو المسجد خالياً، فيقوؿ: السبلـ علينا وعلى عباد اهلل 

ويؤخذ من حديث أنس مكاـر األخبلؽ، واالحتماؿ للخادـ مما يكره، واستحباب  الصالحين،



 صبلة الضحى، وقد ذكر الخبلؼ فيها.
قاؿ الحاكم: وإذا كاف في الدار كافر فمنهم من منع من ابتدائو السبلـ، وجوز الرد، ومنهم من 

 منع منهما.
تو، والظاىر من كبلمات الفقهاء وعن الحسن أنو يجب رد السبلـ، وال يقوؿ: ورحمة اهلل وبركا

: ))ال تبدؤىم بالسبلـ، وأنو إذا ردَّ عرَّض فبل يقصد -عليو السبلـ-أنو ال يبتدأ بالسبلـ، لقولو 
 أف اهلل تعالى يسلمو للنار((.

 قولو تعالى:
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َعُو َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَىُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذنُوُه }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوِإَذا َكانُوا مَ 
نِِهْم فَْأَذْف ِلَمْن ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأْولَِئَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوَرُسوِلِو فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَؾ لِبَػْعِض َشأْ 

ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهُم اللَّوَ  َنُكْم َكُدَعاِء  ِشْئَت ِمنػْ ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم، الَ َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِؿ بَػيػْ
َأْمرِِه َأْف بَػْعِضُكْم بَػْعًضا َقْد يَػْعَلُم اللَُّو الَِّذيَن يَػَتَسلَُّلوَف ِمْنُكْم ِلَواًذا فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن 

َنٌة َأْو ُيصِ  يبَػُهْم َعَذاٌب َألِيٌم، َأالَ ِإفَّ لِلَِّو َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َقْد يَػْعَلُم َما َأنْػُتْم ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
 َعَلْيِو َويَػْوـَ يُػْرَجُعوَف ِإلَْيِو فَػيُػَنبّْئُػُهْم ِبَما َعِمُلوا َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم{.

وف ينصرفوف لواذًا، أي مختفين عن رسوؿ النزوؿ: قيل: نزلت في حفر الخندؽ، وكاف المنافق
اهلل يريدوف توىين أمره، وتفريق جمعو، وكاف المؤمنوف يستأذنوف رسوؿ اهلل في الذىاب 

 للحاجة، ثم يرجعوف رغبة في الخير.
 وقيل: يتسللوف عند الخطبة.

 وقيل: عن الجهاد.
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لتشاور والتعاضد؛ ألنو تعالى جعل ثمرات اآلية: أنو يجب االجتماع في األمور المحتاجة إلى ا
عدـ الذىاب تالياً لئليماف هلل وبرسولو، وأنو ال يجوز توىين األمور المتعلقة بالمصالح، وأنو 

يجوز االستئذاف لما يعرض من الحوائج، ولهذا قاؿ تعالى: }فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَؾ لِبَػْعِض َشْأنِِهْم{ ولم 
ي اإلماـ في األصلح، فبل يجوز أف يأذف حيث ال يطلق اآلخر، وأف اإلذف موكل إلى رأ

مصلحة، وال يجوز استئذاف الغير، ومع المصلحة اإلذف واالستئذاف، وأف األفضل عدـ 



االستئذاف؛ ألنو تعالى قاؿ: }َواْستَػْغِفْر َلُهُم{ فعد ذلك كالذنب، واستغفر لهم ليغفر ما فاتهم 
رة أنو ال يستغفر إال للمؤمنين، وقد قاؿ من األفضل وىو الجهاد والمصابرة، وفي ذلك إشا

الحسن: إف الرسوؿ واإلماـ فيما يلـز من ذلك سواء، وتدؿ اآلية على لزـو االمتثاؿ ألوامر 
 الرسوؿ ، وكذا اإلماـ لقولو تعالى: }فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه{.

ِذُنَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف{ }ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن الَ قاؿ الحاكم: إف قيل: قد قاؿ تعالى: }الَ َيْسَتأْ 
 يُػْؤِمُنوَف{؟

واستأذف المنافقوف، وىنا  -عليو السبلـ-أجاب بأف ىناؾ لم يستأذنوا بترؾ الخروج مع النبي 
 استأذف المؤمنوف وىرب المنافقوف.

 ىناؾ بسوؼ وربما.وقيل: استئذاف المؤمن ىنا على الحقيقة، واستئذاف المنافق 
وعن قتادة قاؿ: عوتب رسوؿ اهلل في سورة براءة بقولو: }عفا اهلل عنك لما أذنت لهم{ ورخص 

 في ىذه اآلية.
َنُكْم َكُدَعاِء بَػْعِضُكْم بَػْعضًا{  وقولو تعالى: }الَ َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِؿ بَػيػْ

ىذا مروي عن ابن عباس ,وقتادة، قيل: ال تسموه باسمو، بل يا رسوؿ اهلل، يا نبي اهلل: و 
 والضحاؾ، وعكرمة.

 وقيل: ادعوه بالتواضع, والخضوع، وخفض الصوت :عن مجاىد.
 وقيل: يعني إذا دعاكم ألمر لـز بخبلؼ إذا دعاكم غيره :عن أبي مسلم.
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إف دعاء الرسوؿ لربو مجاب، وليس كدعاء بعضكم لبعض، كأف يسأؿ الفقير  -المراد  -وقيل:
 اجة من الغني، فقد يجيبو وقد ال يجيبو.ح

 وقيل: المراد إذا دعاه لكم وعليكم ليس كدعاء بعضكم لبعض.
َنٌة{  وقولو: }َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ

 قاؿ ابن عباس: قتل.
 وعن عطاء: زالزؿ وأىواؿ.

وعن الصادؽ: يسلط عليهم سلطاف جائر تم ما نقل من سورة النور بحمد اهلل وعونو، وصلى 
 على سيدنا محمد وآلو وسلم تسليماً.اهلل 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 سورة الفرقاف
 قولو تعالى:

ـَ َوَيْمِشي ِفي اأَلْسَواِؽ{  }َوقَاُلوا َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ يَْأُكُل الطََّعا
 المعنى :يمشي في األسواؽ لطلب المعاش، وىبلَّ كاف مستغنياً عن األكل، وطلب المعاش.

 وثمرة ذلك :
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ  جواز التجارة وجواز دخوؿ األسواؽ، وكذلك قولو تعالى: }َوما َأْرَسْلَنا قَػبػْ

ـَ َوَيْمُشوَف ِفي اأَلْسَواِؽ{.  ِإنػَُّهْم لََيْأُكُلوَف الطََّعا
قيل: قد ورد من جهة السنة ذـ السوؽ وكراىة الجلوس فيو، وقد أفرد الحاكم لذلك باباً في 

 فينة، وروي آثار :الس
 منها: ما روي عنو أنو قاؿ: ))شر المجالس األسواؽ والطرؽ((.

وروي أف إبليس قاؿ: إلهي أين بيتي؟ قاؿ: ))الحمَّاـ((، قاؿ: فأين مجلسي؟ قاؿ: ))األسواؽ(( 
 .؟

قلنا: لعل النهي يكوف لمن لم يتحرز من شوائب األسواؽ: وىي اللغو والكذب، والحلف 
حسد ,واالشتغاؿ عن الجمعة والجماعة، وطلب العلم في بعض األحواؿ، وإيثار ,والخيانة، وال

 الحراـ على الحبلؿ.
 ودخوؿ السوؽ ينقسم إلى األحكاـ الخمسة:

يحظر: إف عرؼ من نفسو ارتكاب مأثم من غش ,أو خيانة ,أو كذب أو نحو ذلك، أو فوَّت بو 
 واجباً.

ع الطاعات التي ال يأثم بتركها كالجماعة، ويكره: إف أمن من ذلك وشغلو عن شيء من أنوا 
 والصبلة أوؿ الوقت، حيث ال عذر لو في التأخير.

ويجب: إف احتاج إلى الكسب على زوجاتو وأطفالو، وأبويو العاجزين، وال يتم إال بدخوؿ 
 السوؽ، ويجب عليو التحفظ من المآثم.
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ضاء حاجة المسلم أو لبلعتبار أو ويندب: إف دخل لينفق في القرب التي ال تجب، أو لق
 للدعاء المأثور.

قاؿ في السفينة: كاف إذا دخل السوؽ يقوؿ: اللهم إني أسألك من خير ىذا السوؽ، وأعوذ 
 بك من الكفر والفسوؽ.



وفي األذكار :كاف إذا دخل السوؽ قاؿ: ))بسم اهلل، اللهم إني أسألك من خير ىذا السوؽ 
رىا وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أف أصيب فيها يميناً وخير ما فيها، وأعوذ بك من ش

 فاجرة، أو صفقة خاسرة((.
أف رسوؿ اهلل قاؿ: ))من دخل  -رضي اهلل عنو-وروى الترمذي, وغيره: عن عمر بن الخطاب 

السوؽ فقاؿ: ال إلو اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد يحيى ويميت وىو حي ال 
وىو على كل شيء قدير كتب اهلل لو ألف ألف حسنة، ومحا عنو ألف ألف يموت بيده الخير 

 سيئة، ورفع لو ألف ألف درجة(( وفي رواية: ))وبنى اهلل لو بيتاً في الجنة((.
وعن بعض رواة ىذا الحديث أنو قاؿ: قدمت خراساف فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت: أتيتك 

ب في موكبو حتى يأتي السوؽ فيقولها ثم بهدية، فحدثتو الحديث فكاف قتيبة بن مسلم يرك
 ينصرؼ.

 وأما المباح :فإذا خبل عن ىذه األمور ودخل للتكسب المباح.
 قولو تعالى:

َنًة َأَتْصِبُروَف{  }َوَجَعْلَنا بَػْعَضُكْم لِبَػْعٍض ِفتػْ
 قولو: أتصبروف استفهاـ، والمراد:االستدعاء إلى الصبر.

، والوليد بن عقبة، والعاص بن وائل، والنضر بن النزوؿ: قيل نزلت في أبي جهل بن ىشاـ
الحارث؛ ألنهم لما رأوا أبا ذر ,وابن مسعود، وعمار وببلؿ، وصهيب أسلموا قالوا: إف أسلمنا 

 (ففي ذلك افتتاف بعضهم ببعض.1وقد أسلم قبلنا ىؤالء ترفعوا علينا إذالاًل بالمسافة )
__________ 

 بقة وىو ىكذا في بعض النسخ تمت .( ػالذي في الكشاؼ إذالال بالمسا1)
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وقيل: إنو تعالى أبتلى المرسلين بالمرسل إليهم لمناصبتهم لهم بالعداوة وأقاويلهم الخارجة عن 
اإلنصاؼ، وأذاىم إياىم نظيره قولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا 

 ِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيرًا َوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر{.اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم وَ 
 وقيل: ذلك تسلية لو عما عير بو من الفقر حين قالوا: }َأْو يُػْلَقى ِإلَْيِو َكنٌز{.

 الدنيا. وقيل: جعلناؾ فقيرًا فتنة لهم، إذ لو جعلناؾ غنياً لمالوا إليك ألجل
 وقيل: ابتلى سبحانو الفقير بالغنى ونحو ذلك لينظر في صبرىم.

 ثمرة ذلك:



أف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ال يسقطاف باألذية، وقد تقدـ ما حكي عن أبي طالب: 
 أنو يسقط كسر الطنبور إذا عرؼ أنو يقذؼ.

 ى نبيو في مواضع من القرآف.ويدؿ على أنو يستحب تسلية من أوذي في اهلل تعالى؛ ألنو سلَّ 
، فبل يكوف إسبلمو وسائر طاعتو لغرض دنيوي.  ويدؿ على أف اإلخبلص الـز

ويدؿ على عظيم مزية الصبر، وأنو من عـز األمور عند البلوى واالمتحاف فبل يسخط المبتَلى 
 بفقر أو مرض، وال يَنُظر من سلمو اهلل من ذلك إليو بعين االحتقار.

 اني في قولو: }َأَتْصِبُروَف{ ىو محذوؼ الجواب؛ ألف المعنى أـ ال تصبروف.قاؿ في عين المع
وروي أف المزني أخرجتو الفاقة فرأى خصيباً في مراكب ومواكب فخطر ببالو شيء فسمع من 

 يقرأ اآلية أتصبروف فقاؿ: بل يا ربنا نصبر ونحتسب.
 قولو تعالى:

 َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثورًا{}َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 
 المعنى :قصدنا.

وقيل: قدـ المبلئكة وقت المحاسبة، فأضافو إلى اهلل تعالى تفخيماً لشأنهم. }فجعلناه ىباء{: 
 أي باطبلً 

 }منثورًا{: أي متفرقاً، والهباء :التراب الدقيق.
 وقيل: ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس.

 المهراؽ، ومن أمثالهم أقل من الهباء.وقيل: الغبار، وقيل: الماء 
 ثمرة ذلك :
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حبوط أعماؿ الكافر التي تعد محاسن من صلة رحم، وإغاثة ملهوؼ، وقرء ضيف، ومنٍّ على 
 أسير.

 ( .1وكذا ال يصح حجو ,وال صومو، وال عمارتو للمساجد، وتسبيل األوقاؼ، وقد تقدـ ىذا )
 قولو تعالى:
 ِخْذ ُفبلَناً َخِليبًل{.}لَْيَتِني َلْم َأتَّ 

 النزوؿ: قيل: نزلت في كل كافٍر ظالم تبع غيره، وترؾ متابعة أمر اهلل.
 (:عن عطاء.2وقيل: كاف أُبي بن خلف يحضر مجلس رسوؿ اهلل ويسمع كبلمو فزجره عقبة )

وقيل: كاف عقبة خليبلً ألُبي بن خلف فأسلم عقبة فقاؿ أُبي: وجهي عليك حراـ إف تابعت 



 ، فارتد فنزلت :عن الشعبي.محمداً 
وقاؿ ابن عباس: إف عقبة صنع طعاماً ودعا رسوؿ اهلل فامتنع من أكلو حتى يشهد بالشهادتين 

فشهد فبلغ أُبي فقاؿ: ما أنا بالراضي عليك حتى تأتيو وتبزؽ في وجهو فارتد وفعل ذلك، وبدر 
 ـ أحد قتلو بيده.رسوؿ اهلل دمو فقتل عقبة يـو بدر صبرًا، وقُتل أُبي بن خلف يو 

وعن الضحاؾ: لما بزؽ في وجو رسوؿ اهلل عاد بزاقو في خده فأحرقو، وكاف أثرًا ظاىراً حتى 
 مات.

 ثمرة اآلية :
 تحريم حلة الكافر والظالم، وقد ثبت وجوب مواالة أولياء اهلل ومعاداة أعداء اهلل.

ي الحديث عنو : ))مثل قاؿ الحاكم: واآلية عامة في كل متحابين في معصية اهلل، وجاء ف
الجليس الصالح مثل الدارّي إف لم يحذؾ من عطره علقك من ريحو، ومثل الجليس السوء  

 ( ((.3كمثل القين إف لم يصبك ناره أصابتك شراره )
وقد روي عن مالك بن دينار أنو قاؿ: إنك إف تنقل الحجارة مع األبرار أحسن من أف تأكل 

 الخبيص مع الفجار،
 :وألبي وائلة

 تجنب قرين السوء واصـر حبالو
 

 فإف لم تجد عنو محيصاً فداره
 

 واحبب حبيب الصدؽ واحذر مرآءه
__________ 

( ػ في أوؿ سورة براءة في قولو تعالى }ما كاف للمشركين أف يعمروا مساجد اهلل { اآلية تمت 1)
. 
 ( ػ بن أبي معيط تمت2)
وضع في البحرين يؤتى منو بالطيب تمت نهاية . ( ػ بتشديد الياء العطار نسبة إلى الدارين م3)

 ويحذيك إذا لم يعطك . والقين الحداد والصائغ تمت .
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 تنل منو صفو الود ما لم تماره
 

 وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا
 

 إذا اشتعلت نيرانو في عذاره
 

 قولو تعالى:
 وا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجورًا{}َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَاَربّْ ِإفَّ قَػْوِمي اتََّخذُ 

 ىذه شكاية من الرسوؿ إلى ربو من قومو وىم قريش.
 وقولو }مهجورًا{ فيو وجوه:

 األوؿ: أنهم أعرضوا عنو، وصدوا عنو وعن اإليماف.
 يِو{.والثاني: أنو أراد أنهم كانوا إذا سمعوه ىجروا فيو كقولو: }الَ َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِف َواْلَغْوا فِ 

 وقيل: قالوا فيو غير الحق، بأنو سحر وأنو أساطير األولين.
 ثمرة ذلك :

أف للقرآف الكريم جبللة وحقاً، وألجل ذلك ورد الوعيد على نسيانو، وفي سنن أبي داود 
باإلسناد إلى رسوؿ اهلل أنو قاؿ: ))من قرأ القرآف ثم نسيو لقي اهلل يـو القيامة أجذـ(( ظاىر  

 ي عن نسياف لفظو، والمنصور باهلل قاؿ: النسياف إطراح أحكامو.كبلمهم أف النه
وقاؿ في الكشاؼ: وعن النبي : ))من تعلم القرآف وعلمو، وعلق مصحفاً لم يتعاىده ولم ينظر 

فيو جاء يـو القيامة متعلقاً بو يقوؿ: يا رب العالمين عبدؾ ىذا اتخذني مهجوراً أقض بيني 
 وبينو((.

 قولو تعالى:
 َكِثيرًا{ْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا، لُِنْحِيَي ِبِو بَػْلَدًة َمْيتاً َوُنْسِقَيُو ِممَّا َخَلْقَنا َأنْػَعاماً َوَأنَاِسيَّ  }َوَأنزَ 

 قيل: تبليغاً في الطهارة وىو طاىر مطهر.
 وقيل: الطهور الطاىر.

 وثمرتها :
تقدـ شرح ىذا عند ذكر قولو تعالى: جواز التوضئ بالماء على عمومو، فما خرج فبدليل، وقد 

 }َويُػنَػزُّْؿ َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهّْرَُكْم ِبِو{ في سورة األنفاؿ.
: إف قلت : إنزاؿ الماء موصوؼ بالطهارة، وتعليلو باإلحياء والسقي -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

على فرس جواد ألصيد عليو  يؤذف أف الطهارة شرط في صحة ذلك كما يقوؿ حملني األمير
 الوحش، يعني وكاف يلـز أف ال يسقى بالمتنجس ؟
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أجاب :بأنو لما كاف سقي األناسي من جملة ما أنزؿ لو الماء وصفو بذلك، وفي ذلك داللة 
 بالمفهـو أنو ال يتوضأ بالمتنجس وال يشرب المتنجس،

 أما اآلدمي: فذلك ظاىر.
 ا عندنا.وأما األنعاـ ونحوىا :فهكذ

 وعند أبي حنيفة يجوز ما لم يتغير.
 قولو تعالى:

 }َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلَحيّْ الَِّذي الَ َيُموُت َوَسبّْْح ِبَحْمِدِه{
 وىذا أمر بالتوكل على اهلل: وىو االلتجاء إليو، وأمر بتنزيهو عن ما ال يجوز عليو.

ذي عقل أف يثق بعدىا قاؿ في الكشاؼ: وعن بعض السلف أنو قرأىا فقاؿ: ال يصح ل
 بمخلوؽ.

 وقولو: }وسبح بحمده{
 قيل: نزىو بحمده، وقيل: اعبده شكراً على نعمتو.

 قولو تعالى:
ِذيَن }َوِعَباُد الرَّْحَماِف الَِّذيَن َيْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْوناً َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَاُلوا َسبَلماً، َوالَّ 

 ْم ُسجَّداً َوِقَياماً، َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغَرامًا{يَِبيُتوَف ِلَربّْهِ 
 قولو تعالى: }وعباد الرحمن{

 ىو مبتدأ, وخبره الذين يمشوف على األرض ىوناً.
 َفَة{وقيل: الخبر قولو في آخر السورة: }ُأْولَِئَك ُيْجَزْوَف اْلُغرْ 

 وىذه اثنتا عشرة خلة محمودة:
أحدىا: أنهم يمشوف على األرض ىوناً، والمعنى: أنهم يمشوف متواضعين غير متكبرين، بل 

يمشوف بالسكينة والوقار، فبل يضربوف بأقدامهم، وال يخفقوف بنعالهم، أشرًا وبطرًا، ولذلك كره 
ُشوَف ِفي اأَلْسَواِؽ{ وفي الحديث: بعض العلماء الركوب في األسواؽ، وقد قاؿ تعالى: }َوَيمْ 

 ( (( :وىذا مروي عن مجاىد وابن عباس.1))المؤمنوف ىينوف لينوف )
 وقيل: حلماء علماء إف جهل عليهم ال يجهلوف.

 وقيل: أصحاب عفة ووقار: عن محمد بن الحنفية.
 الخلة الثانية: إذا خاطبهم الجاىلوف قالوا سبلماً.

 من القوؿ يسلموف فيو من اإليذاء واإلثم: وىذا يحكى عن مجاىد. قيل: المراد قالوا: سداداً 



 وقاؿ الحسن: سبلـ توديع ال سبلـ تحية.
__________ 

 ( ػ بالتخفيف فيهما تمت .1)
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 وقيل: معناه نتسلم منكم تسليمًا.
 ( .1وقيل: يأتي بهذه اللفظة )

بوا السبلمة من مشاركتهم. لكن اختلفوا وعن أبي علي: ادعوا اهلل لهم بالسبلمة من أذاىم، واطل
: 

 فقاؿ أبو العالية والكلبي: ىذه منسوخة بآية القتاؿ، واألظهر من كبلـ المفسرين بقاءىا.
قاؿ جار اهلل: ال حاجة إلى النسخ؛ ألف اإلغضاء عن السفهاء وترؾ المقابلة مستحسن في 

 األدب والمروءة والشرع، وأسلم للعرض والورع.
ىذا وصف نهارىم، ثم إنو تعالى وصف ليلهم بالخلة الثالثة فقاؿ: }َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف قاؿ الحسن: 

 ِلَربِّْهْم ُسجَّداً َوِقَيامًا{.
 قاؿ ابن عباس: من صلى من الليل ركعتين أو أكثر فقد بات هلل ساجداً وقائماً.

 وقاؿ الكلبي: ىو الركعتاف بعد المغرب وأربع بعد العشاء اآلخرة.
 : يكثروف الصبلة بالليل؛ ألف من صلى ركعتين بالليل ال يقاؿ: بات يصلي.وقيل

الخلة الرابعة: أنهم مع االجتهاد يدعوف إلى اهلل، ويتضرعوف لخوفهم كقولو تعالى في سورة 
 المؤمنين: }َوالَِّذيَن يُػْؤتُوَف َما آَتوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة{.

 قولو تعالى:
ُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَن َذِلَك قَػَواماً، َوالَِّذيَن الَ َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإَلًها }َوالَِّذيَن ِإَذا َأنفَ 

ـَ اللَُّو ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوالَ يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق َأثَ  ْف اماً، ُيَضاعَ آَخَر َوالَ يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ
ُؿ َلُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِو ُمَهاناً، ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبلً َصاِلًحا فَأُْولَئِ  َك يُػَبدّْ

 ُب ِإَلى اللَِّو َمَتابًا{اللَُّو َسيَّْئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيماً، َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَِإنَُّو يَػُتو 
قولو تعالى: لم يسرفوا ولم يقتروا ىذه خلة خامسة من صفات المؤمنين، واختلف المفسروف 

 في تفسير ذلك على أقواؿ:
__________ 

 ( ػ أي يقوؿ )سبلما (تمت .1)
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سراؼ األوؿ: مروي عن ابن عباس, والحسن, ومجاىد، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد: أف اإل
:ىو اإلنفاؽ في معصية اهلل تعالى قل أـ كثر. واإلقتار: منع حق اهلل من الماؿ، فأما في القرب 

 فبل إسراؼ، وسمع رجل رجبلً يقوؿ: ال خير في اإلسراؼ، فقاؿ: ال إسراؼ في الخير.
 قاؿ في عين المعاني: وعنو )) من منع حقاً فقد قتر، ومن أعطى في غير حق فقد أسرؼ((.

الثاني: أف السرؼ :مجاوزة في الحد في النفقة. واإلقتار: التقصير مما البد منو، وبمثلو القوؿ 
أمر اهلل نبيو حيث قاؿ: }وال تجعل يدؾ مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط{: وىذا 
 مروي عن إبراىيم، ورجحو الحاكم؛ ألف اإلنفاؽ في المعصية حراـ ال من جهة أنو سرؼ.

ف السرؼ األكل للتنعم واللبس للتصلف، وكاف أصحاب رسوؿ اهلل ال يلبسوف القوؿ الثالث: أ
ثوباً للجماؿ والزينة، وال يأكلوف للتنعم واللذة، ولكن يأكلوف ما يسد جوعتهم، ويعينهم على 

 عبادة ربهم ويلبسوف ما يستر عوراتهم، ويكنهم من الحرة والبرد.
تهي الرجل شيئاً إال اشتراه فأكلو، وىو يقاؿ: : كفى َسَرفاً أال يش-رضي اهلل عنو-وعن عمر 

 ىذه حالة الزاىدين، و أما المباح فبل يعد صاحبو مسرفاً، إال مجازًا.
 القوؿ الرابع: أف اإلسراؼ أكل ماؿ اهلل بغير حق: وذلك مروي عن عوف بن عبد اهلل.

 وقولو: }وََكاَف بَػْيَن َذِلَك قَػَوامًا{
 أي قسطاً وعداًل:

 مفرطاً أو مفرطاً وإياؾ مثبلً 
 

 كبل طرفي قصد األمور دميم
 

 وقد فصل المحققوف من المحصلين فقالوا: األحواؿ مختلفة :
 فمن وثق بالصبر فاإليثار أفضل، وليس بسرؼ، وقد قاؿ تعالى: }َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنْػُفِسِهْم{

 د خبر البيضة.ومن لم يثق بالصبر فاألفضل أف ال يجاوز في الصدقة ما يتضرر بو، وقد ور 
 وقد اختلف العلماء إذا نذر بجميع مالو أو تصدؽ بو أو وقفو أو وىبو.
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ـَ اللَُّو ِإالَّ  بِاْلَحقّْ  وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن الَ َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر َوالَ يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ
 َوالَ يَػْزنُوَف{

 مضافة إلى الخبلؿ المتقدمة.ىذه ثبلث خبلؿ 
وقولو تعالى: }إال بالحق {، وذلك القتل قصاصاً وعلى الردة، وقتل الزاني المحصن، 

 والمحارب.
 وقولو: }يَػْلَق َأثَامًا{ قيل: عقاباً :عن أبي عبيدة، وقيل: جزاء اإلثم :عن عباس.
 اً.وقيل: اسم لجهنم وىو موضع يسيل فيو صديد أىل جهنم، وروي ذلك مرفوع

 وقيل: واٍد في جهنم فيها حيات وعقارب نعوذ باهلل منها: عن مجاىد، قيل:
 لقيت المهالك في حربنا

 
 وبعد المهالك تلق أثاما

 
 وقولو تعالى: }ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبلً َصاِلحاً{

 يعني في المستقبل بأداء الواجبات واجتناب المقبحات.
 األولى :للخصاؿ المذكورة. والثانية :عاـ.قيل: كرر التوبة ألف 

 وفي ذلك داللة على أف الكافر مخاطب بالشرائع، وأف التوبة من القتل تصح كسائر المعاصي.
وقد روي عن ابن عباس ,وزيد بن ثابت :أنها ال تصح وأف ىذه منسوخة بقولو تعالى في سورة 

 َزاُؤُه َجَهنَُّم{.النساء: }َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَػَعمّْداً َفجَ 
قاؿ الحاكم: والعلماء بأسرىم على خبلفو ؛ ألنو ال يكوف مكلفاً وال طريقاً لو إلى التخلص من 

 العقاب، وأف القتل ال يكوف أبلغ من الكفر وعبادة األوثاف.
 قولو تعالى:

ماً، َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بِآيَاِت رَبِّْهْم َلْم َيِخرُّوا }َوالَِّذيَن الَ َيْشَهُدوَف الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَرا
َها ُصمِّا َوُعْمَياناً، َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُينٍ  َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن  َعَليػْ

 ِإَماماً{
 ىذه أربع خبلؿ:

 لو }ال يشهدوف الزور{األولى :قو 
 للمفسرين أقواؿ في المراد بذلك:

 فعن الضحاؾ :الشرؾ ,وتعظيم األنداد.
 وقيل: أعياد المشركين: عن مجاىد.
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 وقيل: مجالس الباطل :عن قتادة.
 وقيل: العناء :عن محمد بن الحنفية.

 وقيل: الكذب.
 وقيل: شهادة الزور.

عليو -رىم دليل الرضاء بو، وفي مواعظ عيسى وقيل: جيوش الملوؾ ألف حضورىم ونظ
 إياكم ومجالسة الخطَّائين. -السبلـ

 قاؿ الحاكم: ال منافاة بين األقواؿ، فيحمل على جميعها.
 وقولو تعالى: }َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَرامًا{

 اللغو :كل ما ينبغي أف يلغى ويطرح.
بو مروا معرضين عنهم، مكرمين لنفوسهم عن الخوض  والمعنى مروا بأىل اللغو والمشتغلين

 معهم لقولو تعالى في سورة القصص: }َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُو{.
َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا{ يعني لم يصيروا أو  وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بِآيَاِت رَبِّْهْم َلْم َيِخرُّوا َعَليػْ

قطوا كالصم العمي بل يكوف منهم التسمع والتدبر، وفي ذلك داللة على وجوب التدبر لم يس
 لآليات.

، وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَػُقولُوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُيٍن{ يعني تقر أعينهم
 وتسر قلوبهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم.

 بن كعب :ليس شيء أقر لعين المؤمن من أف يرى زوجاتو وأوالده مطيعين.وعن محمد 
 وعن ابن عباس: ىو الولد إذا رآه يكتب الفقو.

قلت حاكياً عن حالتو: ؛لما رأيت ولدي محمد الذي اختاره اهلل إلى جواره, وقد اختلف عليو 
وفزعت إلى  جماعة من الفضبلء ,وىو ينفث عليهم بجواىر ونفائس ملئت بذلك سرورًا،

 الصبلة شكراً هلل سبحانو على ذلك.
 وقيل: سأؿ اهلل أف يلحق بهم أزواجهم وذرياتهم في الجنة لتقر بو أعينهم.

اللهم إني أتضرع إليك بذاتك العظمى وأسمائك الحسنى، وبحق مبلئكتك الكراـ، وأنبيائك 
دار كرامتك، ومحل  عليهم الصبلة والسبلـ أف تقر عيني، وتكمل عندؾ مسرتي باالجتماع في

رضوانك، وسبلمتك بولدي وسائر أحبائي، وأف تفيض عليو من رحمتك، وتنعم عليو بمغفرتك، 
 ووالدي وإخواني وسائر المؤمنين.



(2/29) 

 

وصل اهلل على محمد األمين، وآلو المكرمين، وقد ذكرت ذلك لتكوف سبباً في االستغفار لو، 
ذلك وأبلغ في الدعاء لمن وصلو بصلة تنفعو عند اهلل وصلتو بما أمكن من القرب، فقد أوصى ب

 رحمو اهلل وغفر لو.
 وقولو تعالى: }َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَمامًا{

 قيل: أراد أئمة يقتدى بهم، وقيل: ىداة مهتدين: ىذا مروي عن ابن عباس وىو الظاىر.
 وعن مجاىد: اجعل للمتقين إماماً ليؤتم بهم ليكوف من المقلوب.

 وقد استثمر من الجملة ثمرات دخلت في أثناء التفسير:
 ومنها: أف الولد الصالح نعمة، ومرغوب فيو، ويجوز الدعاء لو، بل يندب إليو.

ومنها: أنو يحسن طلب الرئاسة في الدين، وذلك يتم بالعلم والعمل فيطلب ما يصلح لو من 
الو لشروط ذلك، وحسن قصده، ورغبتو إمامو كبيراً أو صغيرًا، أو القضاء أو اإلمارة، مع إكم

فيما أعد لهؤالء من جزيل الثواب، وىذا حيث يثق من نفسو بالوفاء، وال يكوف بالمسلمين عنو 
 غنى.

وقد قسم العلماء الطلب لذلك: إلى واجب, ومندوب، ومحظور, ومكروه، على ما ىو مشروح 
 في كتب الفقو.

 فالمعنى: اجعلنا ظافرين بالكماؿ، ولم يدعوا بالوالية. وإذا فسرت اآلية بأنو أراد إماماً يقتدى بو
 :-عليهم السبلـ-وقد اختلف أىل البيت 

 وغيره. -عليو السبلـ-فمنهم: من اختار القياـ لخوؼ الضرر على اإلسبلـ كزيد بن علي 
ومنهم :من اختار التوقف لشدة الخطر :كالصادؽ ,والباقر, وغيرىما، ومن المتأخرين شيخا 

شمس الدين ,وبدر الدين يحيى ومحمد بنا أحمد بن يحيى  -عليهم السبلـ-وؿ آؿ الرس
وكانا  -عليو السبلـ-فإنهما طُلبا لئلمامة فاختارا الترؾ وألزما المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة 

 من أنصاره ومن كتاب المنصور باهلل إلى شمس الدين في شعر لو:
 أصدؽ ما قاؿ بو القائل

 
 إلى الحاملما أحوج السيف 

 
 يابن علي يابن أبي طالب

 



 قم فانصر الحق على الباطل
 

 وادع وعندي أنها دعوة
 

 كاملة في رجل كامل
 

 فأنت في صيد بني أحمدٍ 
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 (1ال ساقط الذكر وال حامل )
 فأنت ال أنطقها كاذباً 

 
 عالم أىل البيت والعامل

 
 فالحق ال يترؾ أعني بو

 
 نفسي مكاف الجمل البازؿ

 
داللة على أنو يجوز الخروج من اإلمامة إذا وجد اإلماـ  -عليو السبلـ-في كبلـ المنصور باهلل و 

من ىو أكمل منو، وقد أوجب ذلك القاسم, والناصر حتى قاؿ الناصر إف لم يسلم فسق؛ ألنو 
 حينئذ طالب للدنيا، وىذا حيث ال عذر لؤلفضل، تم ما نقل من سورة الفرقاف.

د وآلو والحمد هلل حمداً يوافي نعمو، ويكافئ مزيده، ربنا آتنا في الدنيا وصلى اهلل على محم
 حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 
 سورة الشعراء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 }َلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك{



 أي قاتلها.
 وقيل: مهلكها.

، وفي ذلك داللة على أنو ال يجب الحزف، ويحمل الضيق -عليو السبلـ-سلية لو ىذه ت
المتعب على كفر الكافر ومعصية الفاسق، وقد تقدـ في باب قولو تعالى: }َوَيِضيُق َصْدِري َوالَ 

يَػْنطَِلُق ِلَساِني{ ألنو كاف في لسانو عقدة، وفي ذلك داللة على جواز كوف اإلماـ على ىذه 
 ى ما تقدـ.الصفة عل

 قولو تعالى:
 }قَاَؿ فَػَعْلتُػَها ِإذًا َوَأنَا ِمَن الضَّالّْيَن{

 قيل: من الجاىلين؛ ألنو فعل ذلك قبل النبوة.
وقيل: المخطئين، ألنو وكز القبطي وظن أف ذلك ال يؤدي إلى القتل، وقيل: من الناسين، وال 

 يصح حملو على الضبلؿ في الدين.
 يكن عاصياً؛ ألنو ظن أنو ال يأتي على القتل. قاؿ الحاكم: يحتمل أنو لم

 قولو تعالى:
 }َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَف{

: ))ال تحلفوا بآبائكم وال -عليو السبلـ-ىذا قسم للجاىلية، وقد نهى عنو حيث قاؿ 
 أمهاتكم، وال تحلفوا بالطواغيت((.

__________ 
 ( ػ ىذا البيت غير موجود في النسخة أ.1)
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: وقد استحدث الناس في اإلسبلـ جاىلية تشبة الجاىلية األولى، -رحمو اهلل-قاؿ الزمخشري 
وذلك أف الواحد لو أقسم بأسماء اهلل كلها وصفاتو على شيء لم يقبل منو، حتى يقسم برأس 

 سلطانو، تم كبلمو.
ي تنزيو وىذا معصية قد تبلغ الكفر إف اعتقد أف عظمة ذلك كعظمة اهلل، وكذا السؤاؿ ف

 السبلطين الظلمة
 قولو تعالى:

َر{  }قَاُلوا الَ َضيػْ
 المعنى :ال يضرنا ما توعدت بو من تقطيع األيدي واألرجل مع الثواب والجزاء من اهلل تعالى.



وىذا دليل على فضل احتماؿ القتل ونحوه وال ينطق بكلمة الكفر وىذا ىو المذىب، والظاىر 
 من أقواؿ المعتزلة.

 في األذكار خمسة أوجو: وحكى النواوي
 أف األفضل أف يصبر على القتل، وفعل الصحابة بذلك مشهور. -مثل قولنا -األوؿ: 

 الثاني: أف األفضل أف يتكلم بكلمة الكفر، ليصوف نفسو من القتل.
الثالث: أف يفصل فإف كاف في بقائو مصلحة للمسلمين من نكاية العدو، فاألفضل أف يصوف 

 أفضل. نفسو فإف لم فالصبر
الرابع: أنو إف كاف من العلماء الذين يُػْقَتَدى بهم فالصبر على القتل أفضل، لئبل تغترَّ بو العواـ ، 

 وإف لم يكن كذلك صاف نفسو.
الخامس: أنو يجب عليو التكلم لقولو تعالى: }َوالَ تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التػَّْهُلَكِة{ وال خبلؼ أنو 

 نفسو، ونطق بكلمة الكفر. ال يكوف عاصياً إف صاف
 قولو تعالى:

يِن{  }َوالَِّذي َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يَػْوـَ الدّْ
أي طمع يقين وىي الصغائر، وىي مغفورة، ويجوز طلب المغفرة انقطاعاً إلى اهلل، وإف كاف 

 (.1مغفوراً لو، لكن قيل: أراد الصغائر غير معينة )
َسِقيٌم{ وقولو: }قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبيُرُىْم{ وقولو لسارة ىي أختي، وقولو  وقيل: ىي قولو: }ِإنّْي

 للكواكب: }َىَذا رَبّْي{.
__________ 

( ػ ظاىر كبلـ المتكلمين وجوب التوبة من الصغائر قاؿ أبو العباس يجب عقبل وشرعا وقاؿ 1)
 حسن تمت .المؤيد باهلل سمعا فقط ذكر معنى ذلك في الدامغ وتذكرة الشيخ 
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قاؿ الزمخشري: وليست بخطايا يجب منها االستغفار، وما ىي إال معاريض، ويستثمر من ذلك 
 جواز التعريض.

 قولو تعالى:
 }َواْجَعْل ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ ِفي اآلِخرِيَن{.

 قيل: أراد ثناء حسناً؛ ألنو الحياة الثانية، قاؿ الشاعر:
 ءقد مات قـو وىم في الناس أحيا



 
 .-عليو السبلـ-وقيل: ولد صالح يعمل بقولو وىو محمد 

 وقيل: أراد بقاء شريعتو.
 ويستثمر :

 جواز الدعاء بهذه األمور وأنو يستحب افتتاح الدعاء بالتوحيد لقولو: }ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن{.
 قولو تعالى:

 }َواْغِفْر ألَِبي{
الى في سورة التوبة : }َوَما َكاَف اْسِتْغَفاُر ِإبْػَراِىيَم ىذا الدعاء؛ ألنو وعده اإلسبلـ بدليل قولو تع

 أِلَبِيِو ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه{.
 وقيل: كاف مبطناً لئلسبلـ ويظهر الكفر تقية.

 قولو تعالى:
 }َوَما َأنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنيَن{

َأنُػْؤِمُن َلَك َواتػَّبَػَعَك اأَلْرَذُلوَف، قَاَؿ َوَما ىذا من جواب نوح صلى اهلل عليو لما قاؿ لو قومو: }
 ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{.

 قيل: عابوىم بالمهن الخسيسة كالحجامة والحياكة.
 وقيل: بإتياف أعماؿ سيئة في الباطن.

 وثمرة ذلك :
وَف{ يعني إنما آخذ بالظاىر، ال أني أف العبرة بالظاىر؛ ألنو قاؿ: }قَاَؿ َوَما ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَػْعَملُ 

أشق على قلوبهم، ويدؿ على أف المؤمن وإف كاف حالو القلة في الدنيا ال يبعد استدعاء لذي 
 الحالة، ونظير ىذا قولو : ))إياكم واإلفراد(( الخبر.

قاؿ الزمخشري: وىكذا قالت قريش ألصحاب رسوؿ اهلل وما زالت أتباع األنبياء كذلك حتى 
 من سيماىم.صارت 

وروي أف ىرقل سأؿ أبا سفياف: من أصحاب رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ: ضعفاء الناس وأراذلهم، فقاؿ: 
 ما زالت األنبياء كذلك.

 قولو تعالى:
ُنوَف ِبُكلّْ رِيٍع آيًَة تَػْعَبُثوَف، َوتَػتَِّخُذوَف َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَف، َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتمْ   بَّارِيَن{جَ  }َأتَػبػْ

 الريع :المكاف المرتفع.
 واآلية :العلم المرتفع؛ يهتدوف بها.
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 وقيل: بروح الحماـ تعبثوف أي تبنوف ما ال تحتاجوف.
 وقولو: }َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن{

 قيل: الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب.
 ي العواقب، والمصانع مآخذ الماء وقيل القصور.وقيل: يبادر بتعجيل العذاب من غير نظر ف

 ثمرة ذلك :
-كراىة األبنية المرتفعة المستغنى عنها، وقد روي في السنة كراىة ذلك، وقد أفرد الحاكم 

 في السفينة باباً في اتخاذ البناء، وروى أخباراً وآثارًاؾ -رحمو اهلل
 بعبٍد شراً ىلك مالو في الماء والطين((. منها :ما روى أبو ىريرة عنو أنو قاؿ: ))إذا أراد اهلل

 قاؿ: وعنو : ))من بنى فوؽ ما يكفيو جاء يـو القيامة حاملو على عنقو((.
وعن وىب قاؿ: مما أنزؿ اهلل تعالى: ))من استغنى بأمواؿ الفقراء أفقرتو، ومن تجبر على 

 ذلك.الضعفاء أذللتو، ومن بنى بقوة الفقراء أعقبت بناؤه الخراب(( إلى غير 
والذي يأتي على أصوؿ الشريعة أف البناء ينقسم: إلى محظور, ومكروه، وواجب, ومندوب، 

 ومباح.
 فالمحظور : أف يبني للمفاخرة .

 والمكروه: ما يلهي عن األفضل ومعو ما يكفيو.
 والواجب :ما يدفع عنو الضرر أو يحرزه من عدوه.

 والمندوب :ما يرغب إلى الطاعة.
 لك.والمباح :ما عدا ذ

 ولعل ما ورد من النهي مبني على أف ذلك يشغل ويلهي عن أمر اآلخرة.
 وعن الحسن دخلت بيوت أزواج رسوؿ اهلل فبلغت يدي سقفها.

قاؿ المفسروف: وفي ذلك داللة على أف الصفة بػ)جبار( نقص في العباد، وإف كانت مدحاً في 
 حق اهلل تعالى.

 قولو تعالى:
 ُمْسرِِفيَن{}َوالَ ُتِطيُعوا َأْمَر الْ 

 قاؿ الحاكم: في ذلك نهي من اتّْباع أىل البدع، ورؤساء أىل الضبلؿ.
 قولو تعالى:

}  }َلَها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ
دلت :على صحة القسمة في األعياف والمنافع، وسواء كانت العين موجودة أو في حكم 



 ألياـ، ويحكم بذلك.الموجودة كالماء من العيوف واآلبار، فيقسم با
 وعن الشافعي: إف المهاياة صلح فبل يجبر عليها؛ ألنو يصير الحاؿ مؤجبًل.
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 قلنا: ىذه اآلية دليل الصحة، وفي الحكم بذلك استيفاء الحق.
 قولو تعالى:
 }فَػَعَقُروَىا{

انوا يدخلوف أضاؼ العقر إليهم؛ ألنو قد روي أف عاقرىا قاؿ: ال أعقرىا حتى ترضوا جميعاً، فك
 على المرأة في خدرىا فيقولوف: أترضين؟ فتقوؿ نعم.

وروي أف مسطعاً ألجأىا إلى مضيق في شعب فرماىا بسهم فأصاب رجلها، فسقطت ثم ضربها 
 ُقدار بن سالف، وفي ذلك داللة أف الراضي كالفاعل.

لقاسم, والهادي, فيتفرع من ذلك أف العـز على الكبيرة كبيرة، وفي ىذه المسألة خبلؼ: فعند ا
 والناصر، وواصل ابن عطاء، وأبي الهذيل: أف العـز على الكبيرة كبيرة.

وقاؿ المؤيد باهلل, وأبو ىاشم، وأبو عبد اهلل البصري: ىو كبيرة إف اشتركا فيما ألجلو كاف كفرًا، 
 أو فسقاً كالعـز على االستخفاؼ، ال إف لم يشتركا كالعـز على القتل .

المؤيد باهلل ومن معو: إذا عـز على قتل رجل لم يكن عزمو كبيرة فما قولهم إذا إف قيل إذا قاؿ 
 (1دؿ على القتل، ونحوه، ىل تكوف كبيرة أـ ال؛ ألنو قد حصل الرضاء في الموضعين ؟)

 قولو تعالى:
 }فََأْصَبُحوا نَاِدِميَن، فََأَخَذُىُم اْلَعَذاُب{

لما رأوا أمارات العذاب، وطلبوا صالحاً ليقتلوه إنما عذبوا مع الندـ؛ ألف ندمهم على عقرىا 
 فلم يكن ندمهم توبة: عن أبي علي.

وقاؿ أبو مسلم وغيره: تابوا في غير وقت التوبة، بل قد صاروا ملجئين، وقد قاؿ في سورة 
ْوبَُة لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَّْئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدىُ  ُم اْلَمْوُت قَاَؿ ِإنّْي تُػْبُت النساء: }َولَْيَسِت التػَّ

 اآلَف{
 وقيل: ندمهم على ترؾ قتل الولد، واستبعده الزمخشري.

 قولو تعالى:
 }َبْل َأنْػُتْم قَػْوـٌ َعاُدوَف{

__________ 



( ػ لعلو يقاؿ لما اشتركا الداؿ على قتل الصيد وىو محـر وقاتل الصيد المحـر في اإلثم 1)
منهما لم يبعد أف يكوف الداؿ والقاتل سواء مع ما ورد في ذلك ووجوب الجزاء كامبل على كل 

 من السنة الشريفة وسيأتي للمصنف قريباً أف الراضي والمعين كالفاعل تمت.
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 في ذلك داللة على تحريم عمل قـو لوط، و تحريمو معلـو ضرورة من الدين.
 وأما إتياف دبر الزوجة فاألكثر حرمو.

 جوازه، وقد أُْنِكرت. وفي رواية عن مالك
 وعن اإلمامية جوازه في األمة المملوكة.

 قولو تعالى:
 }قَاَؿ ِإنّْي ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلَقالِيَن{

 الِقبل :البغض، وذلك يدؿ على لزـو كراىة المعاصي؛ ألف الكراىة ال تحسن إال للقبيح.
 قولو تعالى:

 }ِإالَّ َعُجوزاً ِفي اْلَغاِبرِيَن{
 كانت كافرة تعينهم على معصيتهم، ودلت على ضيفو.وىي امرأتو  

 وثمرة ذلك:
 أف الراضي بالفعل والمعين عليو كالفاعل.

وكاف نكاح الكافرة جائزاً في شريعتهم، وكذلك نكاح الكافر للمؤمنة، وىذا منسوخ في شريعتنا، 
 َلُهنَّ{. قاؿ تعالى في سورة الممتحنة: }الَ ُىنَّ ِحلّّ َلُهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوفَ 

 وقولو: }ِفي اْلَغاِبرِيَن{
 ( المهلكين بعد ذلك.1أي )

 قولو تعالى:
}َأْوُفوا اْلَكْيَل َوالَ َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن، َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم، َوالَ تَػْبَخُسوا النَّاَس 

 َأْشَياَءُىْم َوالَ تَػْعثَػْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن{.
 مرة ذلك :ث

 وجوب إيفاء الكيل.
, وطفيٍف, وزائد، فأمر اهلل تعالى باإليفاء وىو الواجب،  قاؿ الزمخشري: الكيل ثبلثة: واٍؼٍٍ
ونهى عن التطفيف وىو النقصاف ولم يذكر الزائد، وفي ترؾ ذكره داللة على أنو إف فعلو فقد 



 أحسن، وإف تركو فبل عليو، تم كبلمو .
 اشترى سراويل ونقد ثمنو وقاؿ للوزاف: ))زف وارجح((. -لسبلـعليو ا-وفي الحديث أنو 

 ما قضى شيئاً عليو إال فزاد. -عليو السبلـ-وفي حديث آخر أنو 
 وقولو تعالى: }َوالَ َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن{

 والخسر: النقصاف، وىذا زيادة في التأكيد؛ ألنو إذا أوفى لم ينقص.
 ِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم{وقولو تعالى:}َوزِنُوا بِالْ 

 قيل: القسطاس :الميزاف.
 وقيل: القرسطوف .

 وقيل: العدؿ وىذا تأكيد لؤلوؿ.
__________ 

 ( ػ ىكذا في نسخة وفي األخرى بحذؼ أي تمت.1)
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 وقولو تعالى: }َوالَ تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم{
 والبخس:النقص.

 ل حق أالَّ يهضم وال يتصرؼ في حق الغير إالَّ بإذنو.قاؿ جار اهلل: وىذا عاـ في ك
 وقولو: }َوالَ تَػْعثَػْوا ِفي اأَلْرِض{
 عثا في األرض أي سار فيها.

فيدخل في ذلك قطع الطريق، وإىبلؾ الزرع، وكاف أىل األيكة يطففوف المكياؿ، وكانوا أىل 
.  شجر ملتف، كاف شجرىم الدـو

لسعي في األرض بالفساد من الكبائر، وعلى أف التطفيف من قاؿ الحاكم: وفيها داللة على أف ا
الكبائر، وإنما كاف من بالكبائر؛ ألنهم اعتادوا ذلك، وقد قاؿ اإلماـ يحيى: من اعتاد الظلم 
، ومن لم يعتده ففي فسقو الخبلؼ، يعني أف المؤيد باهلل لم يفسقو، وفرؽ بينو  ففسقو معلـو

و، والهادي فسقو بقدر نصاب السرقة قياساً على من وبين السرؽ، ولعدـ الدليل على فسق
 سرؽ النصاب، ومنهم من فسق بالقليل والكثير.

 قولو تعالى:
 }بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن{

أي أنزلناه بلغة العرب، كقولو تعالى: }قُرآناً َعَربِّيًا{ وىذا دليلنا على أف القراءة بالفارسية ال 



 فعي .تصح بها الصبلة: وىو قوؿ الشا
وقاؿ أبو حنيفة: تصح أحسن العربية أـ ال، واحتج بقولو تعالى في ىذا الكبلـ: }َوِإنَُّو َلِفي زُبُِر 

 اأَلوَّلِيَن{ يعني معناه في زبرىم، فسماه قرآناً اعتبارًا بالمعنى.
 .-عليو السبلـ-قلنا: المراد ِذكره أو ِذكر الرسوؿ 

 يجوز بالفارسية لمن لم يحسن العربية.وقاؿ المنصور باهلل ,وأبو يوسف, ومحمد: 
 قولو تعالى:

َربِيَن، َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، فَِإْف َعَصْوَؾ فَػُقْل ِإنّْ  ي }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك األَقػْ
 اَؾ ِحيَن تَػُقوـُ، َوتَػَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِديَن{بَِريٌء ِممَّا تَػْعَمُلوَف، َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم، الَِّذي يَػرَ 

 المعنى: إنما خص األقربين لوجوه:
 األوؿ: أف من حق الناصح أف يبدأ بنفسو ثم بعشيرتو ليكوف ذلك أقرب إلى القبوؿ.
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الثاني: أنو خصهم بالذكر للتعريف؛ ألنو ال يغني عنهم من عذاب اهلل شيئاً إف عصوه؛ ألف 
ة جارية بنصرة العشيرة، ولهذا فإف اآلية لما نزلت صعد الصفا فنادى األقرب فاألقرب العاد

فخذاً فخذاً فقاؿ: ))يابني عبد المطلب، يابني ىاشم، يابني عبد مناؼ، يا عباس عم النبي، يا 
 صفية عمة رسوؿ اهلل إني ال أملك لكم من عذاب اهلل شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم((.

اؿ : ))يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية وروي أنو ق
 عمة محمد اشترين أنفسكن من النار فإني ال أغني عنكن شيئاً((.

 وقيل: المعنى أنذرىم باإليضاح من غير لين كما يحصل اللين في معاونة العشيرة:
 ولهذه النكتة ثمرات:

 ؛ ألف في ذلك صلة كما خص األمر ىنا بأقاربو.منها :أف اإلحساف يخص بو األقرب
ومنها: أنو يجب الشدة في أمر اهلل فبل يأخذه في اهلل لومة الئم، فبل يمنع القرب من طلب ما 

 يجب على القريب.
كتحريم الزكاة -ومنها:أف اآلخرة باألعماؿ دوف األنساب، والتكليف واحد إال ما خص بدليل، 

على أقرباء رسوؿ اهلل إف ارتبكوا ما يوجب الحد كغيرىم، فتقاـ الحدود  -على الهاشمي
ويحكم على من كفر منهم أو فسق بأحكاـ غيرىم، وفي ذلك داللة على بطبلف قوؿ من يزعم 

 أف ولد فاطمة ال يدخل النار، ويروي في ذلك ما ال يصح.
 إف قيل: ما حكم من قاؿ بهذا أو اعتقده أين يبلغ حده في الخطأ؟
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( ويرد سؤاؿ على 1يقاؿ رد ما علم فيصير مرتد أو يقاؿ: لم يبلغ خطأه ىذا الحد؟) وىل
 احتجاج أىل المذىب بهذه اآلية:

على أنو إذا وقف على قرابتو كاف إلى جد األب ؛ ألنو دعا بني ىاشم بأف يقاؿ: قد دعا من ىو 
 أقرب وأبعد فبل حجة لكم في اآلية؟

َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{وأما قولو تعالى: }َواْخِفْض َجنَ   اَحَك ِلَمِن اتػَّبػَ
 فثمرة ذلك :

لزـو التواضع ألىل اإليماف؛ ألف الطير إذا أراد أف ينحط للوقوع كسر جناحو وخفضو، وإذا 
 أراد أف يطير رفع جناحو.

 وأما قولو تعالى: }فَِإْف َعَصْوَؾ فَػُقْل ِإنّْي بَِريٌء ِممَّا تَػْعَمُلوَف{
 ذلك داللة على وجوب التبرُّؤ من العصاة، وىذا جلي حيث يتهم بمحبتهم.قاؿ الحاكم: في 

 وأما قولو تعالى: }َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم{
 قاؿ جار اهلل: التوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره، ويقدر على ضره ونفعو.

 سو بما ىو معصية هلل.وقد قالوا: المتوكل من إذا دىمو أمر لم يحاوؿ دفعو عن نف
 وقولو تعالى: }الَِّذي يَػَراَؾ ِحيَن تَػُقوـُ، َوتَػَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِديَن{

 في تفسير ذلك وجوه:
األوؿ: أنو كاف حين كاف يتهجد بالليل فكاف يطوؼ على أصحابو من حيث ال يشعروف؛ 

 ليستبطن كيف يعملوف آلخرتهم.
طاؼ تلك الليلة ببيوت أصحابو لينظر ما يصنعوف  كما يحكى أنو لما نسخ فرض قياـ الليل

لحرصو عليهم على ما يؤخذ من الطاعات، فوجدىا كبيوت الزنابير لما سمع فيها من دندنتهم 
 بذكر اهلل.

__________ 
( ػبياض في األصل وفي الحاشية :يقاؿ الجواب أف ىذا السؤاؿ ال يتجو إالَّ إذا صح القطع 1)

ولد فاطمة ال يدخل النار وىو ال يصح لعدـ ما يدؿ عليو إذ ليس في ببطبلف قوؿ القائل بأف 
ىذه اآلية وال في غيرىا ما يدؿ قطعا أف أحدا من ولد فاطمة عليها السبلـ يموت على كفر أو 

فسق أو يدخل النار ثم إف القائل بهذه المقالة إنما يقوؿ إنهم يوفقوف فبل يموتوف إالَّ على 
 ما يجوز في غيرىم خصوصا مع ما ورد فيهم تمت .إيماف وذلك جائز منهم ك
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 والمراد بالساجدين: المصلين.
 وقيل: معناه يقـو بالمصلين في صبلة الجماعة، ويتصرؼ فيهم بالقياـ والقعود إذا أمهم.

 وعن مقاتل :أنو سأؿ أبا حنيفة ىل تجد صبلة الجماعة في القرآف؟
 ة.( ىذه اآلي1فقاؿ: ال يحضرني. فتبل )

 قيل: وأقره أبو حنيفة أنها في صبلة الجماعة.
 وقيل: المراد أنو يقلب بصره فيهم؛ ألنو يرى من خلفو كما يرى من أمامو.

وفي الكشاؼ عنو : ))أتموا الركوع والسجود، فواهلل إني أراكم من خلف ظهري إذا ركعتم 
 وسجدتم((.

 وقيل: تصرفك في أحوالك كما كانت األنبياء قبلك.
 بالساجدين األنبياء.وأراد 

 وقيل: تقلبك من األصبلب من نبي إلى نبي حتى أخرجك في ىذه األمة.
 وقيل: أراد تقلب ذكره في ألسنة األنبياء.
 وقيل: أنو يتقلب بالساجدين في الجهاد.

 قولو تعالى:
َأثِيٍم، يُػْلُقوَف السَّْمَع َوَأْكثَػُرُىْم   }َىْل أُنَػبُّْئُكْم َعَلى َمْن تَػنػَزَُّؿ الشََّياِطيُن، تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ َأفَّاؾٍ 

 َكاِذبُوَف{
 األفاؾ :الكذاب.

 واألثيم: فاعل اإلثم.
 وقولو تعالى: }َوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوَف{

 اختلف من أريد بأنهم كاذبوف:
فقيل: أريد بو الشياطين يلقوف إلى أوليائهم المسموع ويكذبوف في ذلك، وقد ورد الحديث 

 إلى الكهنة، ويكذبوف إلى ما يسمعوف مائة كذبة. بأنهم يلقوف
وقيل: أراد بقولو: يلقوف السمع المراد: أولياء الشياطين وىم الكهنة، كشق وسطيح، بمعنى 

 أنهم يصيخوف إلى قولهم، وأكثر الملقى عليهم كذب، يعني على الشياطين.
 وف.وقيل: الملقوف ىم الكهنة يلقوف المسموع على الناس، وأكثرىم كاذب

 وقولو: }تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ َأفَّاٍؾ َأثِيٍم{
 فجعل المتنزؿ عليو أفاكًا.



 ( .2قيل: وأراد بهذا الكهنة كشق وسطيح. و المتنبية كمسيلمة, وطليحة بن خويلد )
فيستثمر من ىذا: تحريم الكهانة؛ ألف ذلك استناد إلى كبلـ الشياطين، وتحريم قوؿ الكاىن؛ 

 كثره كذب.ألنو رجوع إلى ما أ
__________ 

 ( ػ مقاتل تمت1)
 ( ػ طليحة أسلم وحسن إسبلمو تمت .2)
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وفي الحديث عنو : ))من أتى كاىناً أو عرافاً فقد كفر بما أنزؿ على محمد(( ولعل تأويل الكفر 
إف صدقو على مخالفة ما علم من الشريعة، وكانت الجاىلية تعوؿ على الكهانة قبل النبوة، فلما 

 ولد النبي حرست السماء بالشهب.
 سؤاؿ أورده الحاكم

 إف قيل: قد منعوا من استراؽ السمع قاؿ تعالى: }ِإنػَُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوَف{؟
 أجاب :بأنهم قد منعوا من القرآف فيجوز أف يسمعوا كبلماً آخر.
انت الكهانة محرمة حرمة وقيل: التقدير كانوا يلقوف السمع يعنى قبل أف يمنعوا منو، وإذا ك

 األجرة عليها، ويكوف الحكم بها باطبًل.
 قولو تعالى:

يَػْفَعُلوَف، ِإالَّ }َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف، َأَلْم تَػَرى َأنػَُّهْم ِفي ُكلّْ َواٍد يَِهيُموَف، َوَأنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما الَ 
 اِت َوذََكُروا اللََّو َكِثيراً َوانَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحَ 

 قيل: تتبعهم الشياطين :عن ابن عباس.
 وقيل: غواة قومهم.

 وقيل: الرواة.
 وقيل: كفار الجن واإلنس.

 وقولو: }َأَلْم تَػَرى َأنػَُّهْم ِفي ُكلّْ َواٍد َيِهيُموَف{
 قيل: أراد الوادي حقيقة.

 المذاىب المختلفة، ومنو قولو لعائشة: ))أنت في واٍد وأنا في واد((. وقيل: أراد
وقولو: } يهيموف {تشبيهاً بالبهائم في كل شعب من القوؿ، واعتسافهم وقلة مباالتهم في 

النطق، ومجاوزة القصد، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأشحهم على حاتم، ويبهتوا 



 البريء ويفسقوا التقي،
 ع سليماف بن عبد الملك قوؿ الفرزدؽ:ولما سم

 فبتن بجانبي متصرعات
 

 وبت أقص أغبلؽ الختاـ
 

فقاؿ: وجب عليك الحد، فقاؿ: يا أمير المؤمنين، قد درأ اهلل عني الحد بقولو: }َوَأنػَُّهْم يَػُقوُلوَف 
 َما الَ يَػْفَعُلوَف{.
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الخمر فأراد عمر حده فقاؿ:  قاؿ في المعاني: وتصلف أبو محجن الجمحي في شعره بشرب
كذبت فصدؽ اهلل }َوَأنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما الَ يَػْفَعُلوَف{ فخبل سبيلو، وىذا يوقف قوؿ الفقهاء أف 

 إقرار الهازؿ ال يصح.
قيل: أراد بهؤالء الشعراء من كاف يهجو رسوؿ اهلل كشعراء قريش وىم عبد اهلل بن الزبعرى، 

ومسافع بن عبد مناؼ، وأبو عزة الجمحي، ومن ثقيف أمية  وىبيرة بن أبي وىب المخزومي،
 بن أبي الصلت، كانوا يهجونو، ويجتمع إليهم األعراب من قومهم.

وكذا من شعر بالهجاء، وتمزيق األعراض، والقدح في األنساب، والتشبيب بالحـر والغزؿ 
 ومدح من ال يستحق المدح.

 ا الصَّاِلَحاِت{وقولو: }ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلو 
ىذا استثناء للمؤمنين الصالحين الذين يكثروف ذكر اهلل، وتبلوة القرآف، وكاف ذلك أغلب 

عليهم من الشعر، وإف قالوا شعرًا فهو في توحيد اهلل تعالى، والثناء عليو, والحكمة ,والموعظة، 
صدر منهم ىجو  والزىد, واآلداب الحسنة، ومدح رسوؿ اهلل ,والصحابة، وصلحاء األمة، وإف

 فعلى سبيل االنتصار لسبيل اهلل ولهم ممن يهجوىم.
وقيل: أراد بالمستثنيين :عبد اهلل بن رواحة وحساف بن ثابت، والكعبين، كعب بن مالك ,وكعب 

 ( عن رسوؿ اهلل ىجاء قريش.1بن زىير؛ ألنهم كانوا ينافحوف )
لهو أشد عليهم من النبل(( وروي أنو قاؿ لكعب بن مالك: ))اىجهم، فوالذي نفسي بيده 

 وقاؿ لحساف: ))قل وروح القدس معك((.
 ثمرة ذلك:



 أف الشعر ينقسم :إلى محظور, ومكروه، وواجب ,ومندوب، ومباح، كما ينقسم الكبلـ.
قالت: سئل رسوؿ اهلل عن الشعر فقاؿ:  -رضي اهلل عنها-وقد روي عنو فيما روتو عائشة 

( وورد ذمو في بقولو تعالى: }َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف{ ))ىو كبلـ حسنو حسن، وقبيحو قبيح(
 وقولو : ))ألف يمتلئ جوؼ أحدكم قيحاً خيٌر لو من أف يمتلئ شعرًا((.

__________ 
 ( ػ أي يكافحوف تمت .1)
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َحِديِث{ قاؿ: الغناء وروي عن مسروؽ أنو سئل عن قولو تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو الْ 
 والشعر.

وروي عن عطاء أف إبليس قاؿ: يا رب أخرجتني من الجنة فأين بيتي؟ قاؿ: ))الحماـ(( قاؿ: 
 فأين مجلسي؟ قاؿ: )) السوؽ (( قاؿ: فما قراءتي؟ قاؿ: ))الشعر((
ن الشعر لحكماً(( وقد  وورد إباحتو بقولو تعالى: }ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت{ ))إف م

كاف أصحاب رسوؿ اهلل يتناشدوف األشعار، وينشدوف بين يدي رسوؿ اهلل فبل ينكر بل 
 وكثير من األئمة والعلماء. -عليو السبلـ-يستحسنها، وقد روي الشعر لعلي 

 قاؿ في مسالك األبرار: إف أعرابياً دخل على رسوؿ اهلل يشكوا الجدب وأنشده أبياتاً منها:
 ؾ والعذراء تدمى لثاثهاأتينا
 

 وقد شغلت أـ الصبي عن الطفل
 

 وليس لنا إال إليك فرارنا
 

 وأين فرار الناس إال إلى الرسل
 

فدعا رسوؿ اهلل فمطروا أسبوعاً، وجاء الناس يصيحوف الغرؽ الغرؽ، فدعا رسوؿ اهلل فانجابت 
حياً لقرت عيناه من ينشدنا السحابة حوؿ المدينة كاإلكليل، وقاؿ : ))هلل در أبا طالب لو كاف 

 قولو((.: فأنشده علي بن أبي طالب من قصيدتو الطويلة، وقاؿ: لعلك عنيت، قولو:
 وأبيض يستسقى الغماـ بوجهو



 
 ثماؿ اليتامى عصمة لؤلرامل

 
 يلوذ بو الهبلؾ من آؿ ىاشم

 
 فهم عنده في نعمة وفواضل

 
 :وأنشده كعب بن زىير في المسجد قصيدتو المعروفة ومنها

 إف الرسوؿ لنور يستضاء بو
 

 وصاـر من سيوؼ اهلل مسلوؿ
 

وكاف حساف ينشد تراثي رسوؿ اهلل في المسجد والمسجد غاص بالمسلمين فبل ينكر عليو، 
 فؤلجل ىذا قلنا إنو يختلف كما قاؿ : ))إف حسنو كحسن الكبلـ، وقبيحو كقبيح الكبلـ((

,أوبهت, أو كذب، أو إفراط في مدح، أو فالمحظور: الذي أريد بو النهي ما كاف فيو ىجو 
 تشبيب بغزؿ أو نحو ذلك.

: ))ألف يمتلئ جوؼ -عليو السبلـ-والمكروه: ما كثر وليس فيو ذلك، وقد فسر بو قولو 
 أحدكم قيحاً خيٌر لو من أف يمتلئ شعرًا((.
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ذا شغلو الشعر عن وأما تأويل من قاؿ أريد بو الهجاء فضعيف؛ ألنو سواء امتنع أـ ال، وكذا إ
 الفضائل من التبلوة واألدعية.

وأما الواجب :فإذا كاف يحصل بو تحريض وتقوية للحق، وتحشيد للجيوش على حرب أعداء 
 المسلمين.

 -عليو السبلـ-وأما المندوب: فهو ما انطوى على مدح اهلل، وتعظيمو، وكذا مدح الرسوؿ 
 واألئمة أو انطوى على حكمة .

 ا خرج عن ىذا.وأما المباح: فم
 وأما قولو تعالى: }َوانَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{



 يعني استنصروا بالرد على المشركين.
قاؿ في عين المعاني: وقد قاؿ لهم رسوؿ اهلل : ))انتصروا وال تقولوا إال حقاً، وال تذكروا اآلباء 

 واألمهات((
 وقاؿ حساف ألبي سفياف:

 ىجوت محمداً فأجبت عنو
 
 ند اهلل في ذاؾ الجزاءوع
 

 فإف أبي ووالده وعرضي
 

 لعرض محمد منكم وقاء
 

 أتشتمو ولست لو بكفؤ
 

 فشركما لخيركما الفداء
 

 لساني صاـر ال عيب فيو
 

 وبحري ال تكدره الدالء
 

 وثمرة ذلك :
 جواز المجازاة بالذـ.

 قاؿ الحاكم: شرط أف ال يكذب، ويضيف إليو ما ليس يفعلو.
 شري يجوز من غير اعتداء وال زيادة.وكذا قاؿ الزمخ

: ))المستباف ما قاال فهو على البادي حتى يعتدي -عليو السبلـ-وقد ورد في الحديث عنو 
. ))  المظلـو

واحتج الزمخشري بقولو تعالى: }الَ ُيِحبُّ اللَُّو اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِؿ ِإالَّ َمْن ظُِلَم{ وبقولو: 
َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{ وىذا جلٌي في الدفع عن الرسوؿ  }َفَمِن اْعَتَدى

( ويلحق 1وعن األئمة، وكذا عن نفسو من الكفار، أما لو سب مسلم مسلماً ) -عليو السبلـ-
عن بالشعر المذمـو اإلفراط في المكاتبة حتى يفرط في اإلطراء، ويبلغ حد الكذب، ويخرج 



 حد المبالغة.
__________ 

 ( ػ بياض في األصل تمت.1)
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قاؿ في األذكار: المذىب الصحيح المختار أنو ال يكره فداؾ أبي وأمي ولو كانا مسلَمين، و ال 
جعلني اهلل فداؾ وقد تظاىرت بذلك األخبار في الصحيحين وغيرىما، فكره بعض العلماء إذا  

ني اهلل فداؾ، وينبغي أف يُقتدى بأصحاب رسوؿ اهلل في كانا مسلمين، وكره مالك جعل
 المكاتبة، وكانت من فبلف إلى فبلف أما بعد: فسبلـ اهلل عليك.

 (1فإف عرؼ أنو يبلـ كما في وقتنا ؟)
 سورة النمل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلماً َوقَاالَ اْلَحمْ   ُد ِللَِّو الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن{.}َوَلَقْد آتَػيػْ
 ثمرة ذلك:

أف العلم نعمة يجب أف يحمد اهلل عليها، وأنو يجوز إظهار الفضل على سبيل الشكر ممن أمن 
 على نفسو الرياء.

يعني بقولو:  قاؿ الزمخشري: وفي ضمن ذلك يلـز التواضع، وأف يعرؼ أف غيره قد فضل عليو،
 على كثير، ومن ىذا قوؿ عمر: كلكم أفقو من عمر.

 قولو تعالى:
 }َوَوِرَث ُسَلْيَماُف َداُووَد{

 قيل: أراد العلم والنبوة دوف سائر أوالده.
وقيل: كاف لو تسعة عشر ولد، فأما الماؿ فقد ورد قولو : ))نحن معاشر األنبياء ال نورث ما 

 نبوة مجاز.( والميراث لل2تركنا صدقة(( )
 قولو تعالى:

 }ِإفَّ َىَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن{
 ذكر ىذا إظهار للشكر، نظيره قوؿ : ))أنا سيد األنبياء وال فخر((.

 قولو تعالى:



 }َوُىْم الَ َيْشُعُروَف{
 يعني :فلو علموا لم يفعلوا ؛ ألف للنملة حرمة ال يجوز أف تقتل..

__________ 
 فعل ما جرت أعراؼ أىل األدب والعدالة تمت .( ػ القياس أنو ي1)
على بطبلف ىذا الحديث بهذه اآلية وغيرىا  -عليها السبلـ -( ػ يقاؿ قد استدلت فاطمة 2)

وكتاب اهلل أولى باإلتباع والعدوؿ عن الظاىر مع صحة المعنى غير مقبوؿ مع أف الحديث ال 
غير موروثة بجعل ما موصولة ونصب  يدؿ على أف الماؿ غير موروث إنما يدؿ على أف الصدقة

 صدقة كما روي من طريق أخرى تمت شيخ.
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وفي الحديث عنو : ))ستة يحـر قتلهن: الهدىد، والخطاؼ، والنملة، والضفدع، والصرد، 
 والنحلة((.

 قاؿ أبو مضر: فلو قتلو دفعاً للضرر جاز نحو النملة والنحلة.
 قولو تعالى:

 } َربّْ َأْوِزْعِني{
 يعني ألهمني

 }َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ{.
 قاؿ الحاكم: دؿ ذلك أف النعمة على الوالد نعمة على الولد،

وقد قالت العلماء: أف معتق األب يرث، وكذا معتق الجد؛ ألف النعمة على الوالد نعمة على 
 (1ولده، على الشروط المعتبرة )

أما الزمخشري فقاؿ ىنا: ذكر الوالدين؛ ألف النعمة على الولد نعمة على الوالد خصوصاً فيما و 
يرجع إلى الدين، وىذا بين؛ ألنو أراد بالنعمة ما أوتي من الملك، فجعل ذلك الذي أتاه اهلل 

ا دعوا نعمة على والديو، وألنو إذا كاف تقياً ينفعهما بدعائو، وشفاعتو، ودعاء المؤمنين لهما إذ
 لو، وقالوا: رضي اهلل عنك وعن والديك, ولم يثبت جر الوالء نزال وال عرضاً لئلجماع.

 قولو تعالى:
بَػنَُّو َعَذاباً َشِديدًا{ َعذّْ ٍُ  }اَل

 إف قيل: من أين جاز لو عذابو وقد أجمعوا على أنو غير مكلف؟
 فقد أجيب بوجهين:



 لبهائم.األوؿ: أف ذلك لمصلحة كما أباح اهلل تعالى ذبح ا
الثاني: أنو يشبو تأديب الصغير، ولهذا قاؿ : )) مروىم لسبع واضربوىم عليها لعشر(( والنبي 

( ، وكذا 2واإلماـ كالولي في تأديب غير المكلف لتتم المصلحة، وىي تسخير الحيوانات لو )
 يجوز ضرب البهائم المعتاد، وقد كاف لبعير رسوؿ اهلل برة في أنفو.

 قولو تعالى:
 ي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكرِيٌم، ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَف َوِإنَُّو ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم{}ِإنّْ 

، وقد قاؿ : ))كـر الكتاب ختمو((. ؛ ألنو مختـو  قيل: وصفتو بالكـر
__________ 

 ( ػ في جر الوالء في كتب الفرائض تمت .1)
يعرؼ بو أنو مسخر لسليماف وأنو إف خالف عذب ويكوف  ( ػ أو يقاؿ معو من اإللهاـ ما2)

 تمت. -عليو السبلـ -خاصاً لسليماف 
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 ( : من كتب إلى أخيو كتاباً ولم يختمو فقد استخف بو.1وعن ابن المقفع )
 وكاف يكتب إلى العجم فقيل لو: إنهم ال يقبلوف إال كتاباً عليو خاتم، فاصطنع خاتماً .

ماننا في كتب التعازي من ترؾ ختمها ال أصل لو، فإف أريد بترؾ الختم إظهار وما يعتاد في ز 
 الجزع كاف منهي عنو، وإف أريد بو المبالغة في اإلعبلـ جاز، وىذا غير مقصود في العرؼ.

 وقيل: وصفتو بالكـر ألنو صدَّره ببسم اهلل الرحمن الرحيم.
 ماف إلى بلقيس ملكة سبأ.وقيل: ألف فيو تواضعاً؛ ألنو كتب من عبد اهلل سلي

 وقيل: لحسن خطو.
 وقيل: لكـر كاتبو.

 فيستخرج من ىذا أف من أدب الكتاب ختمو وتصديره بالبسملة وحسن التواضع فيو.
 وىهنا بحث ذكره الحاكم :

 وىو أف يقاؿ: لغتهم عجمية، وبسم اهلل عربي؟
 أجاب: بأنو حكى المعنى أو أنو يجوز أنو كتب بالعربية فبل مانع.

قاؿ الحاكم: في أحكاـ اآلية أف الصدؽ والكذب يصح دخولو في خبر غير المكلف؛ ألف 
ـْ ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن{  -عليو السبلـ-سليماف  قاؿ في أمر الهدىد: }قَاَؿ َسَننُظُر َأَصَدْقَت َأ

 .وأنو يصح للصبي اإلذف في البياعات خبلفاً للشافعي ، وأف خبر الصبي يقبل في المعاملة



 قولو تعالى:
ٍُ َأفْػُتوِني ِفي َأْمِري{  }قَاَلْت يَاَأيػَُّها الَمبَل

 ثمرة ذلك:
حسن المشاورة ,واستحسانها، وقد قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف: }َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر{وقاؿ 

نَػُهْم{ وفي فعلها نظر وتدبير؛ ألف الحرب  تحتاج تعالى في سورة حم عسق: }َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
 إلى ذلك، وقد جعل التدبير شرط في اإلماـ, واألمير، وىو أف يكوف األكثر من الرأي اإلصابة.

 قولو تعالى:
 }َوُلوطاً ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو َأتَْأُتوَف اْلَفاِحَشَة{

 إلى آخرىا، وقد تقدـ ما يتعلق بذلك من األحكاـ.
ثبلث وعشرين سنة، وألنها تتضمن من قاؿ الحاكم: وتكرير ىذه القصة؛ ألف القرآف نزؿ في 

 عجائب الفصاحة ما يدؿ على اإلعجاز.
 قولو تعالى:

__________ 
 ( ػ ابن المقنع نسخة تمت.1)
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ـٌ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى{  }ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو َوَسبَل
لم على من اصطفاه، قيل: ىو متصل بما قبلو فأمر بحمد اهلل على ىبلؾ الكفار، وأف يس

 وعصمو من الذنوب.
وقيل: إنو متصل بما بعده من اآليات الدالة على وحدانيتو، أمره أف يفتتح كبلمو بحمد اهلل، 

 والتسليم على أنبيائو، والمصطفين من عباده، ثم يتلو عليهم ما يتلو بعد ذلك.
تيمن بالحمد قاؿ جار اهلل: وفيو تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على ال

والسبلـ، والتبرؾ بهما، واالستظهار بهما على قبوؿ ما يلقى، وقد توارث العلماء والخطباء 
والوعاظ كابراً عن كابر ىذا األدب أماـ كل علم،وقبل كل خطبة، وتبعهم المترسلوف في كتبهم 

 في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأف.
 قولو تعالى:

 ضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه{}َأمَّْن ُيِجيُب اْلمُ 
 قيل: ىو المجهود.



 وقيل: الذي ال قوة لو.
 وفي ذلك إشارة إلى أف لدعاء الضعيف حالة.

 قاؿ الزمخشري: وأراد من علم اهلل المصلحة في إجابتو ال كل مضطر.
 قولو تعالى:

 }ُقْل الَ يَػْعَلُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اللَُّو{.
قاؿ الحاكم: دؿ على بطبلف قوؿ اإلمامية أف اإلماـ يعلم الغيب، وبطبلف قوؿ الكهنة 

 والمنجمين.
 قولو تعالى:

 }ِإنََّما ُأِمْرُت َأْف َأْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَػْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها{
ا، وال يختبل أراد مكة، وتحريمها بما ورد مبيناً في غير ىذا أنو ال ينفر صيدىا، وال يعضد شجرى

 خبلىا، ومن دخلها كاف آمناً.
 تم ما نقل من سورة النمل بحمد اهلل تعالى.

 
 سورة القصص

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 }فَػَرَدْدنَاُه ِإَلى ُأمِّْو{
 في القصة أنو رد إليها، وأجرى لو النفقة.

ا أجرة ولكن ألنها ماؿ قاؿ في الكشاؼ: إنما أخذت األجرة على إرضاع ولدىا، ال لكونه
 حربي فاستباحتو، تم كبلمو.
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وىذا يشبو قوؿ األئمة أنو يجوز أف يشترى أوالد الكفار منهم فيملكهم، وليس ملكهم 
 بالمعاوضة، لكن باالستباحة، ويخالف قولهم ال يباع جسد المقتوؿ.

 قولو تعالى:
 }َوَدَخَل اْلَمِديَنَة{

 وؿ دار الحرب لحاجتو.ىذا دليل :على أنو يجوز دخ
 قولو تعالى:



 }قَاَؿ َربّْ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَػَغَفَر َلُو{
 ىذا يدؿ :على أنو قد صدر منو ذنب؛ ألنو قاؿ: ظلمت نفسي، وطلب المغفرة.

 وقد اختلف المفسروف:
 فقيل: إف المقتوؿ كاف كافرًا، ولكن لم يعلم فتاب؛ ألف ذلك يعلم سمعاً.

 قيل: كاف مؤمناً لكنو كاف يمكنو الدفع عن المستنصر لو، ويخلصو بالرفق والقوؿ الجميل.و 
 وقيل: كاف يمكن أف يضربو في غير مقتل فأخطأ بعدـ التحرز من المقتل.

وقيل: كاف مباح الدـ، فقيل: لكن قتلو كاف يؤدي إلى الخشية على موسى من القتل فأذنب 
 لهذا.

 كنو وقع صغيرة.وقيل: ىو مذنب بقتلو، ول
 وقاؿ بعضهم: ىو مباح الدـ، ولكن جعل ذلك ذنباً على نفسو من باب االنقطاع.

 قولو تعالى:
 }فَػَلْن َأُكوَف َظِهيراً لِْلُمْجرِِميَن{

ىذا قسم على نفسو أف ال يعين مبطبًل، وجواب القسم محذوؼ تقديره فبما أنعمت عليَّ 
 فؤلتوبنَّ فبل أكوف ظهيراً للمجرمين.

 حتمل أف يكوف استعطافاً كأنو قاؿ: رب اعصمني بحق ما أنعمت عليَّ من المغفرة.وي
 وقيل: بالهداية.

 وقيل: بالنجاة من فرعوف.
وقيل: ىو عاـ في جميع النعم، ورجحو الحاكم، فلن أكوف إف عصمتني ظهيراً للمجرمين، وأراد 

 مظاىرة تؤدي إلى اإلثم، كمظاىرة اإلسرائيلي.
م يستثن، ويقوؿ إف شاء اهلل فابتلي مرة أخرى، وىذا كقولو تعالى: }َوالَ تَػرَْكُنوا قاؿ ابن عباس: ل

 ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{.
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قاؿ في الكشاؼ: وفي الحديث: ))ينادي منادي يـو القيامة، أين الظلمة وأشباه الظلمة، 
برى لهم قلماً، فيجمعوف في تابوت من حديد،  وأعواف الظلمة حتى من الؽ لهم دواة، أو

فيرمى بهم في جهنم(( ولعل ذلك لكوف الباري لهم ونحوه راضياً، وإنما وصف موسى 
 اإلسرائيلي بالغوي ألنو سبب قتل نفس لم يؤذف بقتلها.

 قولو تعالى:



 }َوَلمَّا تَػَوجََّو تِْلَقاَء َمْدَيَن{
 دليل :على أف الهجرة والفرار مشروع.

 لو تعالى:قو 
 }قَاَؿ َما َخْطُبُكَما قَالََتا الَ َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَّْعاُء َوَأبُونَا َشْيٌخ َكِبيٌر، َفَسَقى َلُهَما{

 ثمرة ذلك :
تكلم الرجاؿ  -رضي اهلل عنها-جواز: مكالمة االمرأة مع األماف على النفس، وقد كانت فاطمة 

 ( ، وعائشة تفتي.1)
 ويستحب تفخيم صوتها ألف ال يطمع فيها.قاؿ في األذكار: 

 ومن ثمرة ذلك: أنو يحسن إعانة الضعيف.
 قولو تعالى:

 }ِإنّْي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{
 دؿ ذلك: أنو يستحب التلطف في الدعاء.

 قولو تعالى:
 ِبي َيْدُعوَؾ لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا{.}َفَجاَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإفَّ أَ 

 ثمرة ذلك:
 أف الحياء لو موقع في الدين؛ ألنو أريد مدحها بذلك.

 قاؿ الحاكم: وعن رسوؿ اهلل : ))الحياء نصف اإليماف((
 قيل: وحياؤىا أنها جاءت تستحي من موسى:عن أبي علي.

 وقيل: مستترة بكم درعها: عن عمر.
 ( .2ة وجهها بيدىا: عن نوؼ )وقيل: ستر 

 وقيل: كانت تمشي عادلة عن الطريق.
 قولو تعالى:

 }قَاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْدُعوَؾ لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا{
__________ 

( ػوىي مع ذلك معصومة وال تفعل إال الجائز ومناشدتها ألبي بكر مشهورة وال يقاؿ 1)
 في غير األنبياء صلوات اهلل عليهم تمت .بالخصوص إذ التكليف عاـ 

 : تابعي تمت جامع األصوؿ . -بكسر الباء  -( ػ نوؼ البكالي 2)
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في الرواية أنو أنطلق معها وقاؿ لها: أمشي خلفي ودليني على الطريق إف أخطأت فإنا بني 
 يعقوب ال ننظر إلى أعجاز النساء.

 ثمرة ذلك :
أنو ال ينظر إال ما يبعث الشهوة؛ ألنو روي أنها مشت أمامو حسن المجازاة باإلحساف، و 

 فالصقت الريح ثوبها بجسمها فأمرىا تمشي خلفو.
وفي القصة أنو لما وصل إلى شعيب ووضع الطعاـ بين يديو قاؿ: أصب يا فتى فقاؿ: ألم تعلم 

على المعروؼ ثمناً،  أنا ال نبيع ديننا بدنيانا، وروي ال نبيع ديننا بطبلع األرض ذىباً، وال نأخذ
فقاؿ شعيب: ىذه عاداتنا إلى كل وارد مؤمن وكافر، وكاف موسى لم يذؽ طعاماً سبعة أياـ، وقد 

 لصق بطنو بظهره، وعرض بالدعاء بقولو:}ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{.
 وثمرة ذلك :

ال ينبغي أف يؤخذ على الطاعة جواز العمل بخبر المرأة وجواز المشي معها مع التحرز ,وأنو 
عوض، وىذا نظير قولو تعالى في سورة الليل: }َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى، ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِو 

 رَبِّْو اأَلْعَلى{ وىذا يفصل فيو:
فإف قصد بفعل الطاعة العوض لم تكن طاعة ولم يجز العوض ؛حيث تكوف عبادة، وإف لم 

ذلك فأخذ الجزاء على ذلك جائز، وقد قاؿ تعالى: }َىْل َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَساُف{  يقصد
 وترؾ األخذ تحرج وتشدد.

، ثم أضاؼ التلميذ شيخو أو  ومن ىذا لو علَّم لوجو اهلل تعالى قرآناً أو شيئاً من سائر العلـو
محلو من الفضل جاز ذلك وال أحسن إليو جاز األخذ واألفضل الترؾ، فإف كاف اإلحساف ل

حرج على أحد، و قد كاف أصحاب رسوؿ اهلل ُيْحِضروف رسوؿ اهلل دعواتهم، ويتبركوف بحضوره 
 موائدىم، وىو معلم الخير.

 قولو تعالى:
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َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِميُن، قَ  اَؿ ِإنّْي ُأرِيُد َأْف أُنِكَحَك }قَاَلْت ِإْحَداُىَما يَاَأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخيػْ
َأْف ِإْحَدى ابْػَنَتيَّ َىاتَػْيِن َعَلى َأْف تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْف َأْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَؾ َوَما ُأرِيُد 

 َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اللَُّو ِمَن الصَّاِلِحيَن{.
 ثمرة ىذه الجملة أحكاـ:

منها :جواز اإلجارة وثبوتها في شريعتهم، وىي ثابتة أيضاً لقولو تعالى في سورة الطبلؽ: }فَِإْف 



َأْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ{ وغير ذلك، والمسألة إجماعية، وقد انقرض خبلؼ الكرابيسي, 
 يصح. والنهرواني,وابن كيساف؛ ألنهم قالوا المنافع معدومة، وبيع المعدـو ال
 على ىذا. -عليو السبلـ-ومنها: أنو ينبغي في اإلجارة طلب القوي األمين؛ ألنها نبهت شعيباً 

 : أنو سقى الماشية بدلو واحد.-عليو السبلـ-قيل في قوة موسى 
 وقيل: رفع صخرة فوؽ البير ال يرفعها إال أربعوف.

 وأمانتو :أنو غض بصره وأمرىا أف تمشي خلفو: عن قتادة.
 قاؿ لها امشي خلفي فإف أخطأت الطريق فارمى قدامي حصاة حتى أنهج نهجها.وقيل: 

 وقد قالوا: إذا ضعف األجير عن العمل أو ظهرت منو خيانة جاز فسخ اإلجارة لذلك.
 ومنها : ثبوت النكاح في شريعة من قبلنا، وجواز أف يسأؿ الولي غيره زواجو ابنتو ونحوىا.

 عة حر،ومنها: جواز أف يكوف المهر منف
 وىذه مسألة خبلؼ بين العلماء:

 فمذىب األئمة والشافعي: جواز ذلك.
 وقاؿ أبو حنيفة: ال يجوز.

 وقاؿ مالك: يكره، حكاه في النهاية.
 وذكر ألصحاب مالك ثبلث أقواؿ: الجواز, والمنع , والكراىة.

، حجة أىل المذىب: ظاىر قصة موسى وشعيب، فإنو قاؿ: }على أف تأجرني ثماني حجج{
 وشرع من تقدـ يلزمنا ما لم ينسخ.

قالوا: إف نازعنا في اللزـو فبل حجة، وإف سلمنا فبل حجة؛ ألنو قاؿ: }أريد{ فلم يجعل ىذا 
، ثم استأجر بو،  عقدًا، ولكن حكى ما يريد من النكاح واالستئجار، وإنما زوجها بمهر معلـو
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 م أو منفعة ماؿ.وأبوحنيفة يقوؿ: البد أف يكوف المهر ماالً يسل
وقلنا: يجوز من طريق القياس؛ ألف منفعة الحر إذا ملكت بعقد اإلجارة بماؿ ملكت بأف يجعل 

 عوضها البضع.
 إف قيل: إف المنكوحة البد أف تكوف معلومة, وقولو: }ِإْحَدى ابْػَنَتيَّ َىاتَػْيِن{ في ذلك جهالة ؟

نو مواعدة. واختلفوا فقيل: زوجو بأف ىذا لم يكن عقداً ولك -رحمو اهلل-أجاب جار اهلل
 الكبرى. وقيل: الصغرى، وروي مرفوعاً إلى النبي قاؿ: ))زوجو صغراىما، وقضى أوفاىما((.

 ومن ثمرات اآلية :



 جواز التكسب.
 ومن ثمراتها:

أف المهر لؤلب، لكن ىذا منسوخ، وفي شريعتنا أنو للزوجة لقولو تعالى في سورة النساء: }َوآُتوا 
 َصُدقَاتِِهنَّ{ ذكر ىذا في عين المعاني. النَّْساءَ 

 ومنها: جواز التعريض؛ ألنو وكَّل الزيادة إلى اختيار موسى، وجعلو متبرعاً بها.
 ومنها :حسن الترفق في المعاملة، وعدـ المشاقة.
 قاؿ جار اهلل: وىذه عادة األنبياء صلى اهلل عليهم.

 ، ال يداري وال يشاري وال يماري((ويروى كاف رسوؿ اهلل : )) شريكي فكاف خير شريك
 قولو: يداري: أي يخادع من الدري.

 وقولو يشاري أي ال يبلحي من المشاراة.
 وقولو ال يماري يعني ال يجادؿ.

ومنها :جواز صفة النفس بالصفة المحمودة للمصلحة؛ ألنو قد فسر قولو: من الصالحين يعني 
 هلل.الوافين بالعهد، المحسنين للصحبة، المطيعين 

وقيل: فيما وعدت لك في أوالد الغنم، وكاف قد جعل لو كل أبلق وبلقاء، فولدت كلهن كذلك، 
 فوفى لو.

 ومنها: استحباب االستثناء بمشيئة اهلل تعالى.
 قولو تعالى:

ْعَنا نْػَيا َلْعَنًة{}َوَجَعْلَناُىْم َأِئمًَّة َيْدُعوَف ِإَلى النَّاِر َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة الَ يُنَصُروَف، َوَأتْػبػَ  ُىْم ِفي َىِذِه الدُّ
 يعني يدعوف إلى عمل النار.

 وثمرة ذلك :
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جواز تسميتهم بأئمة الظبلؿ وأئمة الكفر ونحو ذلك، وجواز لعن الكفار عموماً، واختلفوا في 
ط لعن الكافر المعين الذي لم يخبر اهلل تعالى فإنو من أىل النار، فالظاىر جواز لعنو وىو مشرو 

 في المعنى بأف يموت على كفره.
 وقاؿ الغزالي: ال يجوز ألنو ال يعلم بما يختم اهلل لو.

 ومعنى أتبعناىم لعنة، قيل: المعنى أذقناىم لعنة إلى آخر الدىر.
 وقيل: ذلك قولو تعالى: }َأالَ َلْعَنُة اللَِّو َعَلى الظَّاِلِميَن{.



 قولو تعالى:
ُنوُء بِاْلُعْصَبِة }ِإفَّ قَارُوَف َكاَف ِمْن قَػوْ  َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإفَّ َمَفاِتَحُو لَتػَ ـِ ُموَسى فَػبَػَغى َعَلْيِهْم َوآتَػيػْ

ِة ِإْذ قَاَؿ َلُو قَػْوُمُو اَل تَػْفَرْح ِإفَّ اللََّو الَ ُيِحبُّ اْلَفرِِحيَن، َوابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اللَّ  اَر اآلِخَرَة ُأوِلي اْلُقوَّ ُو الدَّ
نْػَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّو ِإلَْيَك َوالَ تَػْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأَلْرِض ِإفَّ اللَّوَ  َوالَ  اَل  تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن{ قيل: كاف من قومو يعني أنو ممن آمن بو ال أنو من بني إسرائيل.
وقيل: ابن أختو، وكاف أقرأ بني إسرائيل للتوراة،  وقيل: أراد أنو من أىل نسبو، قيل: ابن عمو،

ولكن ارتد كما ارتد السامري، وكاف يسمى المنور لحسن صورتو، ولكنو حسد موسى وىاروف 
 األمر.

 وقولو تعالى: }فَػبَػَغى َعَلْيِهْم{
 قيل: بالظلم، وقيل: بالتكبر.

 وقولو تعالى: }الَ تَػْفَرْح{
لهيو عن أمر اآلخرة، وىو كقولو تعالى: }َوالَ تَػْفَرُحوا ِبَما المراد بالفرح :شدة اإلعجاب بما ي

 آتَاُكْم{
 وقوؿ الشاعر:

 ولست بمفراح إذا الدىر سرني
 

 وال جازعاً من صرفو المتقلب
 

ألنو ال يفرح بالدنيا إال من اطمأف إليها، ورضي بها، فأما من علم أنو مفارؽ لما ىو فيو عن 
 قريب، فإف نفسو ال يكمل فرحها.
 قاؿ جار اهلل: وما أحسن ما قيل:

 أشد الغم عندي في سرورٍ 
 

 تيقن عنو صاحبو انتقاال
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اَر اآلِخَرَة{  قولو تعالى: }َوابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اللَُّو الدَّ
وذلك أنو إذا أوتي الغنى والثروة فعل فيو أصناؼ الواجب والمندوب، ويجعلو زاد إلى دار 



 اآلخرة.
نْػَيا{قولو تعالى: }  َوالَ تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 فيو أقواؿ للمفسرين:
 فقيل: بأف تأخذ ما يكفيك ويصلحك:وىذا مروي عن الحسن.

 وقيل: ما أوتي من قوة وغنًى فيقدمو لآلخرة، ويعمل أعمالها.
 وقيل: ما قدمت فهو نصيبك.

 فظهر من ثمرات اآلية :
التكبر والظلم ,والنهي عن الفرح الملهي، قبح الحسد ,وأنو يقود إلى الكفر، وكذلك قبح 

ويدخل في ذلك اإلفراط في الوالئم المؤدي إلى المفاخرة، والشغل عن أمر الدين، ومن ذلك 
اإلخبلص في اإلنفاؽ، ومن ذلك لزـو االىتماـ بما يكفيو من الحبلؿ إذا فسر النصيب بما 

 تعالى: }َوَأْحِسْن{يكفيو، ومن ذلك الحث على فعل المعروؼ؛ ألنو قد فسر قولو 
 أي أحسن إلى الناس.

 وقيل: أحسن في طلب الحبلؿ.
 وقيل: في طاعة اهلل تعالى.

 ومنها: أف القرابة ال تنفع من غير عمل.
 وىهنا نكتة في كتب التفسير:

كل وقت وىو -صلى اهلل عليو وسلم  -نذكر ما في الكشاؼ قاؿ: كاف قاروف يؤذي موسى
ا حتى نزلت الزكاة فصالحو عن كل ألف دينار على دينار، وعن كل يداريو للقرابة التي بينهم

ألف درىم على درىم فحسبو فاستكثره فشحت بو نفسو فجمع بني إسرائيل وقاؿ: إف موسى 
أرادكم على كل شيء وىو يريد أف يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا فامرنا بما شئت 

 نفسها فيرفضو بنو إسرائيل، فجعل لها ألف دينار.فقاؿ: نبرطل فبلنة البغي حتى ترميو ب
 وقيل: طستاً من ذىب مملوءة ذىباً.

وقيل: حكمها. فلما كاف يـو عيد قاـ موسى فقاؿ: يا بني إسرائيل من سرؽ قطعناه، ومن افترى 
 جلدناه، ومن زنى وىو غير محصن جلدناه، ومن أحصن رجمناه.

 فقاؿ قاروف: وإف كنت أنت؟
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وإف كنت أنا، قاؿ: فإف بني إسرائيل يزعموف أنك فرجت بفبلنة، فأحضرت فناشدىا  قاؿ:
موسى بالذي فلق البحر لموسى وأنزؿ التوراة أف تصدؽ فتداركها اهلل سبحانو فقالت: كذبوا، 
بل جعل لي قاروف جعبلً على أف أقذفك بنفسي، فخر موسى ساجداً يبكي وقاؿ: يا رب إف  

فأوحى اهلل إليو أف مِر األرض بما شئت فإنها مطيعة لك فقاؿ: يا كنت رسولك فاغضب لي، 
بني إسرائيل إف اهلل بعثني إلى قاروف كما بعثني إلى فرعوف فمن كاف معو فليلـز مكانو، ومن كاف 

معي فليعتزؿ، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين، ثم قاؿ: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب، ثم 
األوساط، ثم قاؿ: خذيهم فأخذتهم إلى األعناؽ، وقاروف وقومو  قاؿ: خذيهم فأخذتهم إلى

وينشادونو باهلل وبالرحم، وموسى ال يلتفت إليهم لشدة  -عليو السبلـ-يتضرعوف إلى موسى 
: ))ما أفظك -عليو السبلـ-غضبو، ثم قاؿ: خذيهم فانطبقت عليهم، فأوحى اهلل إلى موسى 

 عزتي لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً((استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم، أما و 
فأصبحت بنو إسرائيل يتناجوف بينهم إنما دعا موسى على قاروف ليستبد بداره وكنوزه، فدعا اهلل 

 حتى خسف بداره وأموالو.
 قولو تعالى:

اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن الَ يُرِيُدوَف ُعُلوِّا ِفي األَ   ْرِض َواَل َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن{}تِْلَك الدَّ
 اختلف المفسروف في العلو والفساد المذكورين ىنا:

 فقيل: العلو :التكبر عن االنقياد ألمر اهلل. والفساد اإلنفاؽ في وجوه الظلم.
 وقيل: الفساد واإلنفاؽ في السرؼ.

 وقيل: الفساد المعاصي.
 ق.وقيل: الفساد أخذ الماؿ بغير ح

 وقيل: اإلصرار على المعصية.
 وفي عين المعاني: العلو البغي.

 وعن ابن جبير, والحسن: عزاً ,وسرفًا.
 وعن الضحاؾ :ظلماً.
 وعن ابن سبلـ: شركاً.

 وقيل: ال يجزعوف من ذلها، ويتنافسوف في عزىا.
من إف الرجل لتعجبو أف تكوف شراؾ نعلو أحسن  -عليو السبلـ-قاؿ في الكشاؼ: وعن علي 

 شراؾ نعل صاحبو، فيدخل تحتها.
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 وعن عمر بن عبد العزيز: أنو كاف يرددىا حتى قبض.

 وعن الفضيل: أنو قرأىا ثم قاؿ: ذىبت األماني ىهنا.
 ويستثمر من ىذه اآلية الكريمة :

أف من أراد بنوع من الطاعة علو الدرجة دخل في ىذا، ولم يكن عملو مقبواًل، و يكوف نظيرًا 
جاء فيهم الحديث عنو في قولو: ))من تعلم العلم ليجاري بو العلماء أو ليماري بو  لمن

السفهاء، أو يصرؼ وجوه الناس إليو أدخلو اهلل النار(( ومثل ىذا من طلب باإلمامة الكبرى أو 
 الصغرى، أوالقضاء ,أوالخطبة في الُجمع واألعياد المزيَّة وارتفاع الدرجة، وظهور الكلمة.

 في ىذا من قصد بالصف األوؿ لتكوف لو رتبة على غيره. بل يدخل
 وقد أفرد الحاكم في السفينة باباً في ذـ علماء السوء، وروي فيو آثاراً كثيرة :

منها: ما رواه أنس بن مالك قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))رأيت ليلة أسري بي إلى السماء 
يل من ىؤالء؟ فقاؿ: ىؤالء الخطباء الذين رجاالً تقرض شفاىهم بمقاريض من نار فقلت: يا جبر 

 يأمروف الناس بالبر وينسوف أنفسهم، وىم يتلوف الكتاب أفبل يعقلوف ((
 ويتفرع على ىذا فرع وىو أف يقاؿ: المسألة لها حكماف:

 حكم يتعلق بالفاعل، وما يقبل منو وما ال يقبل، وذلك يرجع إلى نفسو وما يعرؼ من قصده.
لق بالتابع فإف صلحت نية المتبوع كاف التابع والمتبوع ناجيين، وإف لم والحكم الثاني :يتع

 تصلح نية المتبوع فهو في نفسو مخٍط ، وأما التابع فإف لم يعرؼ خطأ المتبوع فهو ناٍج.
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وقد ذكر المؤيد باهلل أف اإلماـ يكوف ىالكاً إف لم يكن صالحاً في الباطن، ويكوف أصحابو 
و علموا بعدـ صبلحو كاف ىالكاً ىو وأصحابو، فإف لم يحصل لهم طريق إلى ناجيين، فأما ل

 ( .1الخطأ إالَّ بالظن الذي لم يمكن مدافعتو وال تأويلو )
ومن ىذا ما قالو الناصر, والقاسم: أف اإلماـ األعظم إذا وجد أفضل منو وجب عليو أف يسلم 

 ذلك طالباً للدنيا.لو حتى قاؿ الناصر: إف لم يسلم فسق؛ ألنو يكوف عند 
 وقولو تعالى: }لِلَِّذيَن الَ يُرِيُدوَف ُعُلوِّا ِفي اأَلْرِض َواَل َفَسادًا{.

: علق الموعود باإلرادة ال بنفس الفعل وىو ترؾ العلو، والفساد، بل -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 ِذيَن ظََلُموا{ تم كبلمو.باإلرادة، و ميل القلب، فهذا يشبو قولو تعالى: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَّ 

 وفي ذلك داللة على أف إرادة الكبيرة كبيرة.
 قولو تعالى:



 }َفبلَ َتُكوَننَّ َظِهيراً لِْلَكاِفرِيَن{
ىذا نهي عن معاونة الكفار، وال إشكاؿ أف ذلك معصية إف أعاف على ما يضر المسلمين أو 

نهم، وبيع العصير ونحو ذلك، لكن على تقوية دينهم فيدخل في ىذا المحالفة وبيع السبلح م
 إف قصد المعونة لهم فالتحريم جلي، وإف قصد نفع نفسو:

 فعن األخوين ,والقاضي جعفر, واألمير الحسين: يجوز، وظاىر كبلـ الهادي المنع
 تم ما نقل من سورة القصص بحمد اهلل تعالى.

 وصلى على سيدنا محمد وآلو.
__________ 

. وفي الحاشية يقاؿ فرضهم البقاء على األصل كيف والو تعالى  ( ػ بياض في األصل تمت1)
يقوؿ }إف بعض الظن إثم { ويقوؿ } وال تقف ما ليس لك بو علم { ال يقاؿ قد عمل بالظن 
في بعض المواضع ألنا نقوؿ العمل بالظن في الفروع من المسائل العلمية كيف وىو يترتب 

بقاطع والعجب من المصنف كيف توقف في ىذه  على ىذا الظن التفسيق وىو ال يجوز إالَّ 
 المسألة وبيض للجواب تمت .
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 سورة العنكبوت
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم الَ يُػْفتَػُنوَف، َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبلِ  ِهْم }الم، َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن{

 قيل: نزلت في عمار بن ياسر كاف يعذب في اهلل: عن ابن جريج.
وقيل: نزلت في أناس بمكة أسلموا فكتب إليهم المهاجروف من المدينة أنو ال يقبل منكم حتى 

ف فنزلت ىذه اآلية، فبعثوا بها إليهم، فخرجوا تهاجروا، فخرجوا إلى المدينة فردىم المشركو 
 فلحقهم المشركوف فمنهم من قُتل ومنهم من سلم؛ ألنهم قاتلوا :عن الشعبي.

وقيل: نزلت في مهجع بن عبد اهلل مولى عمر بن الخطاب وىو أوؿ قتيل من المسلمين يـو 
د الشهداء مهجع، وىو بدر رماه عامر بن الحضرمي فجزع أبواه وزوجتو فقاؿ رسوؿ اهلل : ))سي

 أوؿ من يدعا إلى باب الجنة من ىذه األمة((



والمعنى أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا اإليماف أنهم يتركوف كذلك 
غير ممتحنين، بل يمتحنهم اهلل بضروب من المحن، وذلك بشدائد التكليف من مفارقة 

ات الشاقة، وىجر الشهوات والمبلذ، وبالفقر األوطاف، ومجاىدة األعداء، وسائر الطاع
 والقحط وأنواع المصائب في األنفس واألمواؿ، وبكيد الكفار وإصرارىم.

 ثم قاؿ تعالى: }َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم{
والمعنى :أف أتباع األنبياء قد أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم، وأشد منو فصبروا كما 

 ؿ تعالى: }وََكأَيّْْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُو رِبػّْيُّوَف َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَػُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{.قا
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وعن النبي : ))قد كاف من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار في رأسو فيفرؽ فرقتين ما يصرفو ذلك 
و من لحم وعصب ما يصرفو ذلك عن دينو(( عن دينو، ويمشط بأمشاط الحديد ما دوف عظم

َلُوفَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنْػُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا  وقد قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف: }لَتُبػْ
 فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر{.اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيرًا َوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا 

 ثمرات ذلك:
أف الصبر على القتل والتعذيب وعدـ النطق بكلمة الكفر فضل، ويجوز النطق لقولو تعالى في 

سورة النحل: }ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإِليَماِف{ وقد تقدـ ذكر ذلك، وتقسيم األمور 
 المكره عليها.

 عالى:قولو ت
 }َوَمْن َجاَىَد فَِإنََّما ُيَجاِىُد لِنَػْفِسِو{

المعنى :من جاىد نفسو في منعها ما تأمره بو أو جاىد الشيطاف أو جاىد الكفار، فنفع ذلك 
 عائد إليو، واهلل غني عنو، وإنما كلفو رحمة منو لنفعو.

 وثمرة ذلك:
 الحث على أنواع الجهاد المذكورة.

 قولو تعالى:
َنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسناً َوِإْف َجاَىَداَؾ لُِتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبلَ ُتِطْعُهَما ِإَليَّ }َوَوصَّيػْ 

 َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبُّْئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف{.
حمنة  النزوؿ: روي أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص الزىري حين أسلم، قالت لو أمو وىي

بنت أبي سفياف بن أمية بن عبد شمس يا سعد بلغني أنك قد صبأت، فواهلل ال تظلني سقف 



بيت ، وإف الطعاـ والشراب حراـ عليَّ حتى تكفر بمحمد، وكاف أحب ولدىا إليها، فأبى سعد 
وبقيت ثبلثة أياـ كذلك فجاء سعد إلى رسوؿ اهلل وشكا عليو فنزلت ىذه اآلية، والتي في 

التي في األحقاؼ، وأمره أف يداريها، ويترضَّاىا باإلحساف، وال يطعها فيما سألتو من لقماف و 
 الكفر.
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وقيل: إنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أنو ىاجر مع عمر بن الخطاب، 
فجاء أخواه ألمو وىما أبو جهل بن ىشاـ ,والحارث بن ىشاـ وقاال لو: إف من دين محمد 

الرحم، وبر الوالدين، وقد تركت أمك ال تطعم وال تشرب، وال تأوي بيتاً وىي أشد حباً  صلة
(فاستشار عمر فقاؿ: ىما يخدعانك ولك عليَّ 1لك منا، فاخرج معنا منو في الذروة والغارب )

أف أقسم مالي بيني وبينك، فما زاال منو حتى أطاعهما وعصى عمر، فقاؿ عمر: أما إذا 
قتي فليس في الدنيا بعير يلحقها، فإف رأيت منهما ريب فارجع، فلما انتهوا إلى عصيتني فخذ نا

البيداء قاؿ أبو جهل: إف ناقتي قد كلت فاحملني معك، فنزؿ ليوطئ لنفسو ولو فأخذاىا 
وشداه وثاقاً وجلده كل واحٍد منهما مائة جلدة، وذىبا بو إلى أمو فقالت: ال يزاؿ في عذاب 

 مد، فنزلت.حتى يرجع عن دين مح
 وثمرة ذلك:

وجوب بر الوالدين؛ ألف الوصية ىي األمر المؤكد، والمعنى ووصيناه بإيتاء والديو حسناً، وفي 
بر الوالدين من األدلة والترغيب والحث ما ال يحصى، وقد أفرد الحاكم في السفينة لذلك باباً، 

 عقوؽ الوالدين من الكبائر. -رضي اهلل عنهم-وقد عد العلماء
 ىنا فروع خفية: لكن

أحدىا: ىل يحتاج إلى استئذانهما في الحج والجهاد وطلب العلم أـ ال؟ ظاىر المذىب أنو ال 
يستأذنهما، وفي الخبر عنو : ))ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق(( :وىذا قد ذكره أبو 

اً كبيرًا جعفر, والمنصور باهلل، وقاؿ: إف أبا بكر خرج للجهاد مع رسوؿ اهلل وترؾ أباه شيخ
 أعمى.

 وقاؿ الشافعي,واألمير الحسين، واإلماـ يحيى: إنو يستأذنهما ألخبار وردت :
__________ 

( ػ الذروة أعلى السناـ والغارب مقدمو . وىذا مثل يضرب لمن يعمل الحيلة في الوصوؿ 1)



و وأمرىا وىو كناية عن المكر والخديعة وأصلو أف من أراد أف يـؤ البعير النافر وضع يده علي
 على سنامو وفتل وبره حتى يلين فيزمو تمت.
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منها :ما رواه في سنن أبي داود باإلسناد إلى عبد اهلل بن عمر قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل 
فقاؿ: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكياف، فقاؿ: ))ارجع إليهما فأضحكهما كما 

 فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أجاىد؟ فقاؿ: ))ألك أبواف((؟ قاؿ: أبكيتهما(( وجاء رجل إلى رسوؿ اهلل
 نعم، قاؿ: ))ففيهما فجاىد((.

وفي السنن أيضاً عن أبي سعيد الخدري أف رجبلً ىاجر إلى رسوؿ اهلل من اليمن فقاؿ: ))ىل 
لك أحد باليمن((. قاؿ: أبواي، قاؿ: ))أِذنَا لك؟(( قاؿ: ال، قاؿ: ))ارجع إليهما فاستأذنهما، 

 ف أذنا لك فجاىد وإالَّ فبرىما((.فإ
 قاؿ اإلماـ يحيى: إال في طلب العلم فإنو مأموف.

 الفرع الثاني: ىل يجب عليو أف ينفقهما إذا كانا فقيرين مع كفرىما أـ ال؟
َنا اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو  قاؿ األئمة: يجب لهذه اآلية، ولقولو تعالى في سورة لقماف: }َوَوصَّيػْ

نْػَيا َمْعُروفًا{ وليس من المعروؼ أف أُ  ُهَما ِفي الدُّ مُُّو{ ولقولو تعالى في ىذه السورة: }َوَصاِحبػْ
تشبع ويجوعا، وال أف تكتسي ويعريا، والظاىر من سبب النزوؿ أنو ال يفرؽ الحاؿ بين الحربي 

 والذمي.
ـ بيننا وبينهم وقاؿ بعض المفرعين للمذىب: ىذا إذا كاف ذميين ال حربيين؛ ألف األحكا

 منقطعة.
 الفرع الثالث: أنو ال يجوز لو قتل أبيو الحربي إال أف يخشى منو مضرة على مسلم.

 وقولو تعالى:
 }ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبُّْئُكْم ِبَما ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف{.

قاؿ في الكشاؼ: في معنى ذلك :أراد أف الجزاء إليَّ فبل تحدث نفسك بعقوؽ والديك، 
 جفوتك لهما لشركهما، وال تحرمهما برؾ ومعروفك في الدنيا، كما إني ال أمنعهما رزقي.و 

 ىذا أمر وأمر أحسن: و ىو التحذير من متابعتهما على الشرؾ، والحث على الثبات.
 قولو تعالى:

 }َولََيْحِمُلنَّ َأثْػَقاَلُهْم َوَأثْػَقااًل َمَع َأثْػَقاِلِهْم{
 اياىم.المعنى أثقاؿ أنفسهم وىي خط



 وقولو تعالى: }َوَأثْػَقاالً َمَع َأثْػَقاِلِهْم{
 أثقاؿ خطايا من ضل بسببهم.

 وثمرة ذلك:
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أف السبب يكوف فاعلو معاقباً إف كاف معصية ومثاباً إف كاف طاعة، وعلى ىذا الحديث وىو 
شيء،  قولو : ))من سن سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل بها من غير أف ينقص من أجورىم
 ومن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل بها من غير أف ينقص من أوزارىم شيء((.

وروى الحسن عنو : ))أيما داع دعا إلى الهدى واتبع عليو وعمل بو فلو مثل أجور الذين اتبعوه 
ال ينقص من أجورىم شيء، وأيما داع دعا إلى ضبللة فاتبع عليها وعمل بها فعليو مثل أوزار 

ذين اتبعوه ال ينقص من أوزارىم شيء(( ثم قرأ الحسن: }وليحملن أثقالهم وأثقاالً مع ال
 أثقالهم{.

فيتفرع على ىذا: أف من أوصى غيره بنوع من الطاعات كاف األجر يتزايد للموصي بتزايد عمل 
 الموصى إليو.

 قولو تعالى:
 َق ُثمَّ اللَُّو يُنِشُئ النَّْشَأَة اآلِخَرَة{.}ُقْل ِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخلْ 

 ثمرة ذلك :
 وجوب النظر والتفكر؛ ألنو يستدؿ بذلك أف للعالم صانعاً حياً، عالماً قادرًا، موجوداً.

 قولو تعالى:
 }فَآَمَن َلُو ُلوٌط َوقَاَؿ ِإنّْي ُمَهاِجٌر ِإَلى رَبّْي{.
لوط، لما رأى النار لم تحرقو وىو  -السبلـ عليو-قاؿ في الكشاؼ: أوؿ من آمن بإبراىيم 

ابن أختو، والذي قاؿ إني مهاجر إلى ربي إبراىيم، والمعنى إلى حيث أمر ربي وىاجر من كوثى 
وىو من سواد الكوفة إلى حراف الشاـ، ثم منها إلى فلسطين، ومن ثم قالوا لكل نبي ىجرة 

 وإلبراىيم ىجرتاف.
 ثمرة ذلك :

 ريعتهم كما ىي ثابتة في شريعتنا.أف الهجرة الزمة في ش
 قولو تعالى:

نْػَيا{. َناُه َأْجَرُه ِفي الدُّ  }َوآتَػيػْ



قاؿ في الكشاؼ: ىو الثناء الحسن، والصبلة عليو إلى آخر الدىر والذرية الطيبة والنبوة، وأف 
 أىل الملل كلهم يتولونو .

 ا ال كلو.قاؿ الحاكم: دلت اآلية على أف بعض الثواب يجوز تعجيلو في الدني
 يستثمر من ذلك: جواز إرادة الثناء الحسن في الدنيا.

 قولو تعالى:
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 }َوُلوطاً ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن{
 دلت اآلية على تحريم ذلك، وىو معلـو من الدين ضرورة.

 اإلتياف في دبر المرأة الزوجة أو األمة: ما تقدـ.وفي 
 قولو تعالى:

 }َوتَػْقَطُعوَف السَِّبيَل{
 اختلف المفسروف في ذلك، فقيل: كانوا يقطعوف الطرؽ ألخذ األمواؿ.

وقيل: للعمل الخبيث؛ ألنهم كانوا يطلبوف الغرباء، وقيل: يقطعوف السبيل الولد بإتياف الذكور، 
.  والجميع محـر

 تعالى: قولو
 }َوتَْأتُوَف ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر{

 يعني في مجالسكم.
 اختلف ما أريد بالمنكر:

 فعن ابن عباس ,ومحمد بن القاسم: أنو الضراط في مجالسهم من غير حشمة وال حياء.
وقيل: كانوا يخذفوف من مر بهم سخرية :عن السدي، وروي مرفوعاً، وقيل: يأتوف الذكور في 

 مجاىد. مجالسهم :عن
 وقيل: يخذفوف من مر بهم فأيهم أصابو كاف أولى بو، وروي مرفوعاً.

وقيل: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع القبائح من الشتم والقمار، وضرب المعازؼ 
 والمزامير، وكشف العورات واللواط.

ل وقيل: الخذؼ بالحصى ,والرمي بالبنادؽ، والفرقعة، ومضغ العلك والسواؾ بين الناس، وح
اإلزار، وإظهار القبائح أقبح من إخفائها، ولهذا جاء في الحديث: ))من خرؽ جلباب الحياء 

 فبل غيبة لو(( وروي: ))من ألقى جلباب الحياء فبل غيبة لو((.



 وثمرة ذلك :
 قبح أفعالهم وتحريمها.

 ( فذلك ظاىر.1أما إتياف الذكور وقطع الطرؽ، وكشف العورات والحباؽ )
,والسواؾ :فذلك ألنهم قصدوا للرغبة في القبيح، كما تحسن المرأة وتطيب  وأما مضغ العلك

 لغير زوجها بل للفجور.
 قولو تعالى:

 }ِإنَّا ُمَنجُّوَؾ َوَأْىَلَك ِإالَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن{
__________ 

 ( ػ والحباؽ الضراط تمت لساف العرب .1)
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ذاب، وفي ذلك داللة على جواز نكاح المسلم للكافرة، لكن ذلك منسوخ يعني الباقين في الع
 إجماعاً في الحربية، لقولو تعالى في سورة البقرة: }َوالَ تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ{

 وفي ذلك دليل على أف الداؿ مشارؾ في المعصية؛ ألنها دلت على أضيافة.
 قولو تعالى:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر  }اْتُل َما ُأوِحيَ  ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّبَلَة ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
 اللَِّو َأْكبػَُر{

المعنى قيل: المراد اتل ما أوحي إليك من القرآف بنفسك، واعمل بو، وبلغ بو إلى غيرؾ ليؤمن 
ف التبليغ واجب، وكذا يجب على غيره، لكنو فرض  بو، ويعمل بموجبو، وىذا واجب عليو ؛ أل

.  كفاية كسائر ما ال يتعين من العلـو
 وقولو تعالى: }َوَأِقِم الصَّبَلَة{
 وفي ذلك أقواؿ للمفسرين:

األوؿ: عن أبي مسلم أنو أراد بالصبلة الدعاء إلى ما شرع من الدين؛ ألف الصبلة في اللغة 
 الدعاء.

لقراءة بدليل قولو تعالى: }َوالَ َتْجَهْر ِبَصبلَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت ِبَها{ أراد الثاني: أنو أراد بالصبلة ا
 بقرائتك.

الثالث: الذي عليو أكثر المفسرين وصححو الحاكم: أنو أراد الصبلة المشتملة على الركوع 
والسجود، وألف ما ورد عن اهلل وعن رسولو إذا كاف لو معنى في اللغة ومعنى في الشرع حمل 



 .-عليو السبلـ-لى المعنى الشرعي، لكن الداللة مجملة، وبيانها بفعلو ع
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{  وقولو تعالى: }ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ

 قيل: أراد بالمنكر: ما ينكره العقل والشرع.
 وىهنا نكتة :

 واب ذلك من وجوه:وىي أف يقاؿ: كم من مصل يرتكب الفحشاء والمنكر وال تنهاه صبلتو؟ ج
 األوؿ: أنو أراد بالصبلة الدعاء إلى الحق.

 الثاني: مروي عن ابن عباس ,وابن مسعود :أف الصبلة تأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر.
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قيل: ألف ذلك بمنزلة النهي بالقوؿ؛ ألف فيها التكبير والتسبيح، والقراءة ,والوقوؼ هلل، وكل 
َنا طَائِِعيَن{ذلك يدعو إلى ترؾ الفحش  اء، فصار كالداعي وىو كقولو تعالى: }قَالََتا َأتَػيػْ

 وقوؿ الشاعر:
 امتؤل الحوض وقاؿ قطني

 
 وقيل إنها نهي ما داـ فيها.

 وقيل: القراءة التي يقرأ فيها.
وقيل: في ذلك تقديم وتأخير، تقديره أقم الصبلة، واتل ما أوحي إليك فهو ينهى عن الفحشاء 

 والمنكر.
: ىي لطف في ترؾ الفحشاء والمنكر، فمن قبل اللطف نهتو، ومن لم فقد أتى من جهة وقيل

 نفسو.
وقاؿ في الكشاؼ: أراد الصبلة التي ىي صبلة عند اهلل المستحق بها الثواب، وىو أف يدخل 

َن{ ويصليها خاشعاً فيها مقدماً للتوبة النصوح، متبعاً لقولو تعالى: }ِإنََّما يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقي
 بالقلب والجوارح،

فقد روي عن حاتم األصم كأف رجلي على الصراط، والجنة عن يميني، والنار عن يساري، 
وملك الموت من فوقي، وأصلي بين الخوؼ والرجاء ، ثم يحوطها بعد أف يصليها فبل يحبطها 

 فهذه الصبلة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر
: ))من لم تنهو صبلتو عن الفحشاء والمنكر لم تزده -عليو السبلـ- وقد جاء في الحديث عنو

 من اهلل إال بعدًا(( وروي معنى ىذا عن ابن عباس، والحسن.



وقيل: من كاف مراعياً للصبلة جره ذلك إلى أف ينتهي عن السيئات يوماً ما فقد روى أنو قيل 
 : ))إف صبلتو ىذه لتردعو((.لرسوؿ اهلل : إف فبلناً يصلي بالنهار ويسرؽ بالليل، فقاؿ

وروي أف فتًى من األنصار كاف يصلي معو الصلوات وال يدع شيئاً من الفواحش إالَّ ركبو، 
 فوصف لو فقاؿ: ))إف صبلتو ستنهاه(( فلم يلبث أف تاب.

 وقيل: المراعي للصبلة البد أف يكوف أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لم يراعها.
ال جميعهم، كما يقاؿ: إف زيداً ينهى عن المنكر، وليس غرضك كل وقيل: أريد بعض المصلين 

 منكر.
 وقيل: ينبغي أف تنهاه صبلتو، كقولو: }َوَمْن َدَخَلُو َكاَف آِمنًا{ فهو خبر يراد بو األمر.

 وقولو تعالى: }َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبػَُر{
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 في معنى ذلك وجوه:
بلة أكبر من غيرىا من الطاعات، وسماىا بذكر اهلل تعالى كما األوؿ: أف المراد ولذكر اهلل بالص

 قاؿ تعالى: }فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{.
 الثاني: أف المراد ولذكر اهلل وذكر نهيو عند فعل الفحشاء أكبر في النهي من الصبلة.

 مة.الثالث: مروي عن ابن عباس ,وابن مسعود، وسلماف، وسعيد بن جبير، ومجاىد, وعكر 
وروي مرفوعاً أف المراد ولذكر اهلل إياكم برحمتو أكبر من ذكركم إياه بطاعتو؛ ألف ذكره تعالى 

.  مع االستغناء وذكركم مع االفتقار، وألف ذكره ال يفنى وذكركم ال يدـو
 وعن ذي النوف: ألنك ال تذكره إال بعد ذكره إياؾ.

 د بذكره، وأنطقو بشكره.وعن أبي بكر الوراؽ: ألف ذكره تعالى أطلق لساف العب
 وقيل: ألف ذكر اهلل لكم بالتوفيق والثواب، والمغفرة أكبر من ذكركم بالطاعة.

وقيل: المراد ذكر اهلل أكبر من كل شيء، وقد قاؿ الحاكم: ىذا دليل أنو ينبغي أف يديم العبد 
 ذكر اهلل.

 وقيل: أكبر من أف تحويو أفهامكم وعقولكم.
 عو المعصية.وقيل: أكبر من أف تبقى م

 اللهم اذكرنا برحمتك ومغفرتك .
 واجعلنا ذاكرين لك بشكرؾ وطاعتك.

 قولو تعالى:



ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَّ  ِذي أُْنِزَؿ }َوالَ ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
َنا َوُأْنِزَؿ ِإلَْيُكمْ   َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُموَف{ ِإلَيػْ

 اختلف المفسروف من المراد بأىل الكتاب :
 فقيل: ىم اليهود, والنصارى.

 وقيل: نصارى نجراف.
 وقيل: ىم الذين أدوا الجزية من أىل الكتاب.

 وقيل: ىم الذين أسلموا منهم.
ُهْم{ ثم اختلفوا أيضاً في قولو تعالى: }ِإالَّ   الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ

 فقيل: ىم الذين أفرطوا في العناد فلم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم الرفق، فاغلظوا عليهم.
 وقيل: ىم الذين لم يقبلوا الذمة ولم يوأدوا الجزية.

 وقيل: ىم الذي أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد اهلل مغلولة.
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 ؿ اهلل، فهذه الثبلث التأويبلت بناء على أنو ال نسخ في اآلية.وقيل: ىم الذين آذوا رسو 
وعن قتادة ومقاتل: أنها منسوخة بآية السيف، وبقولو تعالى: }قَاتُِلوا الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوالَ 

 بِاْليَػْوـِ اآلِخِر{ وال مجادلة أشد من السيف،
َسُن{ أي بالخصلة التي ىي أحسن وىي مقابلة الخشونة والمعنى بقولو تعالى: }بِالَِّتي ِىَي َأحْ 

 باللين، والغضب بالكظم، والسورة باألناة كما قاؿ تعالى: }اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{.
 وثمرة ذلك:

أف الواجب في إزالة المنكر واألمر بالمعروؼ الدعاء بأحسن الوجوه، وألطفها ألنو يكوف أقرب 
تعالى في سورة طو: }فَػُقواَل َلُو قَػْوالً لَيّْناً َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َيْخَشى{ فبل  إلى القبوؿ؛ ولهذا قاؿ

يتجاوز إلى الخشن إذا أثر اللين، ثم بعد ذلك القوؿ اللين بالقوؿ الخشن، ثم إذا لم يؤثر 
 فبالدفع ثم بالضرب.

 وإذا أمر باللين مع الكافر فاللين مع من كاف من أىل الملة أولى.
وفي مبلطفة رسوؿ اهلل في أوامره ونواىيو ومكاـر أخبلقو دليل ظاىر على ىذا، و لقد كاف 
الفضل بن العباس رديفاً لرسوؿ اهلل فنظر إلى امرأة فميل وجهو عنها وقاؿ: ))شاب وشابة، 

( أف الجداؿ 1خشينا أف يفتن الشيطاف بينهما(( ولم يفزعو وال وبخو، وقد ذكر فيما تقدـ )
 ينقسم .



 قولو تعالى:
َنا َوأُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم{  }َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَؿ ِإلَيػْ

 ىذا بياف الجداؿ باألحسن، والمراد أنهم ال يكذبوف.
قاؿ في الكشاؼ: وفي الخبر عنو : ))ما حدثكم أىل الكتاب فبل تصدقوىم وال تكذبوىم 

 لم تصدقوىم وإف كاف حقاً لم تكذبوىم((.وقولوا آمنا باهلل وبكتبو ورسلو، فإف كاف باطبلً 
 قاؿ الحاكم: وفي اآلية دليل على وجوب النظر والمعرفة؛ ألنهما ثمرة المجادلة.

 قولو تعالى:
 }َوَما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروَف{

__________ 
 تمت.( ػ في سورة الكهف في تفسير قولو تعالى ) ويجادؿ الذين كفروا بالباطل ( 1)
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والجحد: ىو اإلنكار، وأراد باآليات: القرآف، ولم تفرؽ اآلية بين أف تجحد بعد اإلقرار أو 
 قبلو.

 وعن قتادة: ىي فيمن جحد بعد اإلقرار.
 وثمرة اآلية :

أف من أنكر القرآف كفر، ال يقاؿ فقد اختلفوا في بسم اهلل الرحمن الرحيم ىل ىو آية في كل 
 كفر فريق فريقاً ؟سورة أـ ال ولم ي

أجاب ابن الحاجب بأف قوة الشبهة في بسم اهلل الرحمن الرحيم منعت من التكفير من 
 الجانبين.

 قولو تعالى:
 }يَاِعَباِدي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِني{

ى إظهار اإليماف فحثهم قيل: نزلت في المستضعفين من المؤمنين كانوا بمكة ال يقدروف عل
 على الهجرة:عن مقاتل ,والكلبي.

ومعنى اآلية :أف المؤمن إذا لم تتسهل لو العبادة في بلد ىو فيها، فليهاجر إلى بلٍد يقدر أنو فيو 
 أسلم قلباً وأصح دينًا.

 وثمرة اآلية:
 لزـو الهجرة، وقد تكوف مستحبة



أو ترؾ واجب غير األمر بالمعروؼ  فالواجب :إذا طالبو اإلماـ ,أو حمل على فعل محـر
والنهي عن المنكر، أوكاف في دار الحرب، وحالو يلتبس؛ وىهنا تجب الهجرة إف أمكنو 

الخروج، ووجد موضعاً خالياً عن صفة الموضع الُمهاجر منو، فإف كاف في دار الحرب، وحالو 
 ظاىر نظر:

 ىر أقواؿ العلماء.فإف كاف في وقوفو صبلح لم تجب الهجرة، وإف لم وجب على ظا
 وقاؿ اإلماـ يحيى: ال تجب في ىذا الموضع.

 قولو تعالى:
 }الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوَف{

 ىذا وصف لمن تقدـ في قولو: }الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت{
ى المشركين، وعلى والمعنى صبروا على مفارقة األوطاف، والهجرة ألجل الدين، وعلى أذ

 المحن والمصائب، وعلى الطاعات، وعن المعاصي.
 قولو تعالى:

 }وََكأَيّْن ِمْن َدابٍَّة الَ َتْحِمُل ِرْزقَػَها اللَُّو يَػْرزُقُػَها َوِإيَّاُكْم{
قيل: نزؿ ىذا في قـو آذاىم المشركوف بمكة وأمروا بالهجرة، فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة 

 وال عقار، فمن يطعمنا ويسقينا؟ فنزلت. وليس لنا بها دار
 وثمرة ذلك :

(2/69) 

 

لزـو الهجرة، وأف الدار والعقار الذي للمهاجر فواتو ال يسقط الهجرة، وكذا لو كاف لو حرفة 
 في دار الحرب أو تجارة أو نحو ذلك.

قاؿ في الكشاؼ: وعن رسوؿ اهلل : ))من فر بدينو من أرض إلى أرض وإف كاف شبراً من 
 األرض استوجب الجنة، وكاف رفيق إبراىيم ومحمد((.

 قولو تعالى:
 }َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو{.

 ثمرة ذلك :
 يمنع من الكفر.أف اإلقرار باهلل تعالى مع عبادة األوثاف، وإنكار البعث، وتكذيب الرسل ال 

 قولو تعالى:
 }ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو{



 أمره تعالى بالحمد على نعمو المذكورة التي جهلها الكفار.
 وقيل: على ما حصل لك من العلم مع كثرة الجهل؛ ألف من يصرفو كثير.

 وثمرة ذلك :
 لزـو حمد اهلل على ىذه األشياء.

 قولو تعالى:
ُهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن{}َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَ  ْهِديَػنػَّ  نػَ

 قيل: أراد جاىدوا األعداء باليد واللساف.
 وقيل: جاىدوا بالحجة، }لنهدينهم سبلنا{

 قيل: أراد سبل الجنة والثواب.
 وقيل: الخير والتوفيق.

 وقيل: يفتحن عليهم باب الحجج ليحتجوا على المخالفين.
 اس: جاىدوا في طريق الطاعة، لنهدينهم سبل الثواب.وعن ابن عب

 وقيل: جاىدوا في طلب العلم، لنهدينهم سبلنا في العمل: عن الفضيل بن عياض.
 وقيل: جاىدوا بالهجرة لنهدينهم سبل الثواب على اإليماف: عن الضحاؾ.

 وقيل: في العلم، لنهدينهم إلى علم ما جهلوا.
 ق لما لم يعلم.وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وف

 وعن ابن عباس: جاىدوا أىواؤىم في طاعة اهلل، لنهدينهم شكر اإللو والصبر على ببلئو.
 وثمرة ذلك :

 الحث على ىذه األمور.
 تم ما نقل من سورة العنكبوت.

:طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإف تركو يؤرث -رضي اهلل عنو-وفي عين المعاني عن علي 
 الفقر.
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 ة الرـوسور 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 ِمْن }الم، ُغِلَبِت الرُّوـُ، ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُىْم ِمْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوَف، ِفي ِبْضِع ِسِنيَن لِلَِّو اأَلْمرُ 



 ُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم{قَػْبُل َوِمْن بَػْعُد َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف، بَِنْصِر اللَِّو يَنصُ 
)  على ما لم يسم فاعلو. -بضم الغين وكسر البلـ-القراءة الظاىرة: )ُغِلبت الرـو

على أف الرـو مغلوبة في  -بفتح الياء وكسر البلـ-والقراءة الظاىرة في قولو: )سَيغِلبوف (
 الحاؿ، وأنهم يغلبوف فارس في المستقبل.

 و, وأبو سعيد الخدري، والحسن، وعيسى بن عمر :وقرأ أبو عمر 
) على أف الرـو غلبوا  -بضم الياء وفتح البلـ-و)سُيغَلبوف(  -بفتح البلـ والغين-)َغَلبت الرـو

على ريف الشاـ، وسيغلبهم المسلموف في بضع سنين؛ ألف عند انقضاء ىذه المدة أخذ 
.  المسلموف في جهاد الرـو

 . -بفتح البلـ-ن بعد غَلبهم( والقراءة الظاىرة:) وىم م
 وىما مصدراف كالجَلب والجْلب، والظَعن والظْعن. -بسكوف البلـ-وقرأ أبو حيوة الشامي 

النزوؿ: قيل كاف المشركوف لبغاضتهم للمسلمين يتعصبوف مع فارس؛ ألنهم كانوا ال كتاب لهم؛ 
ىوف نصرة فارس على ألنهم مجوس، وكانوا يعبدوف األصناـ والنيراف، وكاف المسلموف يكر 

، فبلغ الخبر مكة، فشق  ، فاحتربت الرـو وفارس بين أذرعات وبصرى فغلب فارس الرـو الرـو
على رسوؿ اهلل وعلى المسلمين، وفرح المشركوف وشمتوا، وقالوا: أنتم والنصارى أىل كتاب، 

اؿ أبو ونحن وفارس أميوف، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرف نحن عليكم، فنزلت فق
: ال يقر اهلل أعينكم، فواهلل لتظهرف الرـو على فارس بعد بضع سنين، -رضي اهلل عنو-بكر 

فقاؿ لو أبي بن خلف: كذبت يا أبا فصيل، اجعل بيننا أجبلً أناحبك عليو، والمناحبة :المراىنة، 
وؿ فناحبو على عشر قبليص من كل واحٍد منهما، وجعل األجل ثبلث سنين فأخبر أبو بكر رس

 اهلل
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فقاؿ: ))البضع ما بين الثبلث إلى التسع(( فزايد في الخطر وماده في األجل، فجعلها مائة 
قلوص إلى تسع سنين، ومات أُبي من جرح رسوؿ اهلل وظهرت الرـو على فارس يـو الحديبية 

 وذلك عند رأس سبع سنين.
من ذرية أبي وجاء بو إلى رسوؿ اهلل وقيل: كاف النصر يـو بدر للفريقين، وأخذ أبو بكر الخطر 

فقاؿ: ))تصدؽ بو(( :ىذه رواية الكشاؼ. والذي في الحاكم ,وعين المعاني :أف المخاطرة  
كانت على ثبلث من اإلبل، وزاد في األجل والخطر فكانت على عشر من اإلبل إلى سبع 

 سنين.



 اللَِّو{ وقولو تعالى: }َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف، بَِنْصرِ 
أي ويـو تغلب الرـو على فارس يفرح المؤمنوف بنصر اهلل، وغلبت من لو كتاب على من ال  

 كتاب لو، وأغيض من شمت بهم من كفار مكة، وصدؽ رسوؿ اهلل .
وقيل: اتفق ذلك مع نصر اهلل المسلمين على الكفار يـو بدر، وقيل: يـو الحديبية، فهذا نصر 

؛ ألنهم كفار، ال ينصرىم وال يُفرح بنصرىم.اهلل، وال يقاؿ: نصر اهلل   الرـو
 وقيل: فرح المؤمنوف بما ناؿ الكفار من القهر، وكذب أبي و ظهور صدؽ رسوؿ اهلل .

 وقيل: إف المخاطرة كانت مع صفواف ابن أمية.
 ثمرة ذلك حكماف:

ال على  األوؿ: جواز االغتماـ لغم الكافر في قضية معينة، والسرور بسروره في قضية معينة
 اإلطبلؽ، وال يكوف ىذا من باب المواالة والموادة.

ويحتج لهذا أيضاً أف أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس بن عبد مناؼ لما جُّر برجل أبيو وأخيو 
يـو بدر ليطرح بهما إلى القليب مع القتلى تغير وجو أبي حذيفة عند ذلك وىو مؤمن فقاؿ لو 

 ت أحب أف يكوف موت أبي على اإلسبلـ، ولم ينكره .رسوؿ اهلل : ))مالك((؟ فقاؿ: كن
 الحكم الثاني: جواز القمار وىذا فيو وجهاف:

األوؿ: عن قتادة وغيره أنو كاف مباحاً، ثم نسخ كما قيل في مصارعتو ليزيد بن ركانة على شاة 
 ثبلث مرات، وأخذ منو ذلك، فلما أسلم رده عليو.
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:بفعل أبا بكر وما كاف منو من مناحبة أبي بن  -نيفة , ومحمدقاؿ في الكشاؼ: واحتج أبو ح
 أف العقود الفاسدة من عقود الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار. -خلف 

 لكنو يقاؿ: فِلَم قيد جواز ذلك بأف يكوف في دار الحرب ؟ وىذه مسألة خبلؼ بين العلماء:
 -لك ,والشافعي, وأبي يوسف, والليث, واألوزاعي, وىو قوؿ ما-فمذىب أكثر األئمة : 

ـَ الرّْبَا{ وقولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  تحريم ذلك لعمـو قولو تعالى: }َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَػْيَع َوَحرَّ
 الَ تَْأُكُلوا الرّْبَا{ وقولو : ))الذىب بالذىب مثبلً بمثل((.

: يجوز التعامل بالربا في -عليو السبلـ-و مروي عن الناصر وى -وقاؿ أبو حنيفة ,ومحمد :
دار الحرب بين مسلَمين أسلما ىناؾ ولم يهاجرا وبين الذميين، وبين مسلم وذمي، واحتجوا بما 

 روي عنو : ))ال ربا بين المسلمين وأىل الحرب في دار الحرب((.
ف مجازاً لتوافق سائر األدلة، قلنا: ىذا محموؿ على النهي كقولك إلنساف ال دعوى لك وإف كا



 وألف الكفار مخاطبوف عندنا بالشرائع.
 قولو تعالى:

 }َأَوَلْم يَػتَػَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِهْم{
إلى آخرىا، وفيها داللة على أف التفكر في النفس وما خلق اهلل واجب؛ ألنو يؤدي إلى العلم 

 بالصانع.
 قولو تعالى:

وَف َوِحيَن ُتْصِبُحوَف، َوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَعِشيِّا َوِحيَن }َفُسْبَحاَف اللَِّو ِحيَن ُتْمسُ 
 ُتْظِهُروَف{

ىذا خبر، والمراد بو األمر بتنزيو اهلل سبحانو مما ال يليق بو من الصفات، وخص ىذه األوقات 
والقمر، فيكوف  لما في ذلك من اختبلؼ األحواؿ، وتبديل الضياء بالظلمة، وأحواؿ الشمس

 ىذا أمر ندب.
وقيل: أراد بالتسبيح الصبلة؛ ألف فيها تسبيحاً: وىذا مروي عن ابن عباس، ومجاىد، وأبي 

 علي، وقواه الحاكم.
ىل تجد الصلوات الخمس في القرآف؟ قاؿ: نعم  -رضي اهلل عنو-وروي أنو سئل ابن عباس 

 وتبل ىذه اآلية.
 ء.فقولو: تمسوف :صبلة المغرب ,والعشا

 وتصبحوف :صبلة الفجر.
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 وعشياً :صبلة العصر.
 وتظهروف :صبلة الظهر.

 و إذا كاف كذلك فاألمر للوجوب، لكن الداللة مجملة.
وفي تبلوة ىذه اآلية فضيلة قاؿ في الكشاؼ: وعن النبي : ))من سره أف يكاؿ لو بالقفيز 

 األوفى فليقل سبجاف اهلل حين تمسوف وحين تصبحوف((.
و : ))من قاؿ حين يصبح فسبحاف اهلل حين تمسوف وحين تصبحوف إلى قولو وكذلك وعن

تخرجوف أدرؾ ما فاتو في يومو، ومن قالها حين يمسي أدرؾ ما فاتو في ليلتو(( والمعنى تمسوف 
 فيو، وتصبحوف فيو.

 قولو تعالى:



 زَقْػَناُكْم{}َىْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِفي َما رَ 
 في ىذا إشارة إلى أف العبد ال يملك.

 قولو تعالى:
ٌر لِلَِّذيَن يُرِيُدوَف َوْجَو اللَِّو َوُأْولَئِ  َك ُىُم }فَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخيػْ

 اْلُمْفِلُحوَف{
د أعط قرابتك حقهم من الفيء، وقيل: اختلف المفسروف، فقيل: الخطاب لرسوؿ اهلل ، فأرا

 من صلة الرحم.
ٌر ِللَِّذيَن يُرِيُدوَف َوْجَو اللَِّو{ وإذا كاف  وقيل: بل الخطاب عاـ لو ولغيره، ولذلك قاؿ: }َذِلَك َخيػْ

 عاماً فالقربى تحتمل أنو أراد بو قرابة رسوؿ اهلل ، ويحتمل قرابة المتصدؽ.
 : ىو الفيء ألقرباء النبي وغيرىم.واختلفوا في الحق المأمور بو فقيل

 وقيل: الواجبات من الحقوؽ من زكاة أو عشر أوغير ذلك؛ ألنهم مقدموف.
، وإنما -عليو السبلـ-قاؿ : ))ال صدقة وذو رحم محتاج(( ويكوف ذلك في قرابة غير الرسوؿ 

 حمل على الواجبات؛ ألف التبرعات ال يقاؿ أنها حق،
 ومن ىهنا نشأ خبلفاف:

 ىل في اآلية دليل على وجوب نفقة القرابة؟ األوؿ:
.  فقاؿ أبو حنيفة: ىذا دليل، فأوجب نفقة األرحاـ المحاـر

وقاؿ الشافعي: ال تجب إال لآلباء واألبناء قياساً على من لم يكن رحماً محرما، كابن العم، 
اْلَواِرِث ِمْثُل  ومذىب األئمة وجوب نفقة من كاف يقدّْر أنو يرثو إف مات، لقولو تعالى: }َوَعَلى

 َذِلَك{.
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 الخبلؼ الثاني: ىل يجوز دفع الزكاة إلى غير اآلباء واألبناء مع وجوب النفقة؟
 فمذىبنا: أنو ال يجوز؛ ألنو يصير منتفعاً بها من حيث أنو إذا سلم لو الزكاة سقطت النفقة.

 قة وصلة.وقاؿ أبو حنيفة ,واإلماـ يحيى: يجوز ألف الصدقة على القريب صد
 وىهنا بحث وىو أف يقاؿ:

 إذا كاف المانع السقوط لما يجب عليو لـز إذا كاف قريبو ال يملك شيئاً :
أنو يجوز أف يصرؼ إليو قوت تسعة أياـ؛ ألف ذلك ال يسقط النفقة، ولـز إذا مات الغني أف 

 يصرؼ واجبو إلى أخيو الفقير؛ ألف بموتو سقط الوجوب عليو.



 تقدـ الخبلؼ ىل ىو أسوأ حاالً من الفقير أو أحسن.وأما المسكين فقد 
 وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن النفقة مع سفره، وقد تقدـ الخبلؼ إذا أمكنو الفرض.

 وقيل: أراد ضيافة ابن السبيل.
 قاؿ الحاكم: واألوؿ أصح؛ ألنها غير حق.

ْربُػَوا ِفي َأْموَ  اِؿ النَّاِس َفبلَ يَػْربُوا ِعْنَد اللَِّو َوَما آتَػْيُتْم ِمْن زََكاٍة قولو تعالى: }َوَما آتَػْيُتْم ِمْن رِباً لِيػَ
 تُرِيُدوَف َوْجَو اللَِّو فَأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفوَف{.

 قيل: إف اآلية نزلت في ثقيف وكانوا يربوف.
 وقد اختلف المفسروف في الربا المذكور ما أريد بو :

ؿ الحسن, وأبي علي، وقواه الحاكم؛ ألف الربا في عرؼ فقيل: إنو الربا المحظور: وىذا قو 
الشرع ىو المحظور، وقد يكوف ىذا نظير قولو تعالى في سورة البقرة: }َيْمَحُق اللَُّو الرّْبَا َويُػْرِبي 

 الصََّدقَاِت{.
 وقاؿ كثير من المفسرين: أريد بهذا الربا المباح.

وقتادة، والضحاؾ: ىو أف يهب أو يهدي فعن ابن عباس ,وسعيد بن جبير، ومجاىد،وطاووس، 
 ليعوض أكثر منو.

 ( يثاب من ىبتو(( وىو الذي يطلب أكثر، ومعنى يثاب: يعوض.1وفي الحديث: ))المستغزر)
 وقيل: ىو ما يعطي خادمو في السفر، فيكوف المعنى أنو ال يثاب، وال وزر فيو.

 وقيل: أراد التزىيد في الدنيا،.
__________ 

 طلب أكثر مما يعطى تمت .( ػ الذي ي1)
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وقد قرأ )أتيتم( بقصر الهمزة ومدىا، وقرأ )ليربوا( بالياء المفتوحة، وبالياء المضمومة على 
 الخطاب.

 وقولو تعالى: }َوَما آتَػْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَف َوْجَو اللَِّو{
تطلب بو عوض وال ريا وال  أي من الزكاة وىي ما فرضو وشرعو تريدوف بو وجو اهلل، يعني ال

 سمعة.
 وثمرة اآلية :

 تحريم الربا على أحد التفسيرين واإلباحة في القسم الثاني.



 ومن ثمراتها:
 أف الزكاة ال تصح بغير نية، وأنو ال يصح التشريك في الصدقة لمعنى غير وجو اهلل.

فو ألجل ىديتو، فلو صرؼ الزكاة إلى من يدافع عنو ليدافع أو إلى من يهدي إليو أو يضي
 وضيافتو.

أو صرؼ عشرين مثبلً إلى من يرد عليو عشرة لـز من ىذا أف ال يجزيو، لكن العشرة المشروط 
رجوعها ال تجري، وذلك جلي مع الشرط ومع اإلضمار منعو أبو طالب, والناصر، وأبو عبد اهلل 

 الداعي، وقاؿ: إنهما يؤدباف.
 وقاؿ المؤيد باهلل: تجزي وإف كره.

أبو مضر: الكراىة للحظر، وأما العشرة المأخوذة كما يعتاده كثير من الناس في الفطر أنو قاؿ 
يقتض فطراً متعددة، وقد حصل التواطؤ أنو يرد البعض إليو فهذا يحتمل لعدـ اإلجزاء أيضاً، 

 ألنو أراد بعشرة سقوط عشرة أخرى.
على من صرفها، وما قصد فإف قيل: ما يفعل كثير من األئمة من قبض الواجبات ثم ردىا 

 الصارؼ بالصرؼ إال ليرجع إليو، إذ لو عرؼ أف اإلماـ يأخذىا ما صرفها؟
 قلنا: ىذا يفصل فيو، فإف كاف الصارؼ محبلً للرد إليو لفقر أو تأليف فيأتي الخبلؼ:

 فعن قاضي القضاة ,وأبي علي :يجوز.
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إلماـ لها ال يخرجها عن كونها زكاة إذًا وعن أبي جعفر :ال يجوز، ورجحو الفقيو؛ ألف قبض ا
لجازت للهاشمي، وإف كاف المصروؼ إليو ليس بمحل للصرؼ إليو من ىذا الواجب، فإف كاف 

يعود إلى اإلماـ أجزأ إف فعل ىذا ال إف لم يفعل دخل في التأليف، وإف لم يجزه ذلك، ولو 
لبعض وكانا جاىلين فرضنا أنو صرؼ مضمر الرجوع المصروؼ إلى الصارؼ، أو رجوع ا

معتقدين، ورجوع البعض وكانا جاىلين معتقدين للجواز، ثم علم بالمنع بعد ذلك لـز أف يجزي،  
 كما لو صرؼ إلى فاسق جاىبلً لمذىبو أو إلى غني يختلف في غناه

 قولو تعالى:
 وَف{.}فَاْصِبْر ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َواَل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن الَ يُوِقنُ 

 ثمرات ذلك:
 وجوب الصبر في الدين وإف نالو األذى.
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 سورة لقماف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
ِئَك َلُهْم ? َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَىا ُىُزواً ُأولَ 

 ِهيٌن?َعَذاٌب مُ 
النزوؿ: قيل نزؿ قولو تعالى: ?ومن الناس من يشتري لهو الحديث? في النضر بن الحارث 
وكاف يتجر إلى فارس، ويشتري كتباً فيها أخبار األعاجم، وحديث رستم واسفنديار، وبهراـ 

واألكاسرة وملوؾ الحيرة ويسمعوف كبلمو ويجتمعوف لسماع حديثو، ويتركوف استماع القرآف، 
تل والكلبي، وقاؿ: إف محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم عن مقا

 واسفنديار.
 وقيل: كاف يشتري األخبار المضحكة فيضحكوف منها.

وقيل: كاف يشتري المغنيات فبل يظفر بأحد يريد اإلسبلـ إال انطلق بو إلى فيو فيقوؿ: اطعمو 
 إليو محمد من الصبلة والصياـ، وأف تقاتل بين يديو.واسقيو وغنيو، ويقوؿ: ىذا خير مما يدعو 

 وقيل: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية.
ثمرة اآلية أف من صرؼ عن الحق إلى الباطل كاف مستحقاً للوعيد، فيدخل في ذلك من خدع 

 عن إجابة اإلماـ، وأف لهو الحديث قبيح، وذلك ىو الغناء.
 يل واألحاديث الكاذبة، والخرافات المضحكات.قاؿ في الكشاؼ: السمر باألباط

 قاؿ: ويدخل المسبقات وىو علم عمل آالت الغنا والموسيقى، وىو علم الغناء، ومعرفة النغم.
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وعنو : ))ما من رجل يرفع صوتو بالغنا إال بعث اهلل عليو شيطانين أحدىما على ىذا المنكب 
 (1انو بأرجلهما حتى يسقط((. )واآلخر على ىذا المنكب فبل يزاالف يضرب

وقيل: الغناء منفذة للماؿ، مسخطة للرب، مفسدة للقلب، وىذا مذىب أكثر العلماء، وقد 
 ذكر في االنتصار أنو يوجب الفسق.

وعند)الشافعي(: يجوز أف يغني لنفسو أو تغني لو جاريتو على وجو ال يجتمع عليو المحافل، 
 قهاء المدينة، وقد استدؿ على التحريم بهذه اآلية.وال يشغل عن أوقات الصبلة، وجوزه ف

وقيل: في تفسير قولو تعالى في سورة المدثر: ?وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن? يريد بو سماع 



 اللهو.
وقيل: بتفسير قولو تعالى: ?َوتَْأُتوَف ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر? ىو اللهو واللعب في أحد التأويبلت، 

 تعالى: }الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَػُهْم َلِعباً َوَلْهوًا? وكذا قولو
 (2وعنو : ))أوؿ من تغنى إبليس، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح((. )

__________ 
( ػ نص الحديث عن القاسم عن أبي أمامة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال يحل 1)

حراـ وقاؿ إنما نزلت ىذه اآلية في ذلك  بيع المغنيات وال شراؤىن وال تجارة فيهن وثمنهن
ومن الناس من يشتري لهو الحديث حتى فرغ من اآلية ثم أتبعها والذي بعثني بالحق ما رفع 

رجل عقيرتو بالغناء إال بعث اهلل عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقداف على عاتقيو ثم ال يزاالف 
 كوف ىو الذي يسكتيضرباف بأرجلهما على صدره وأشار إلى صدر نفسو حتى ي

 7749/ح 180/ص 8أخرجو الطبراني في معجمو الكبير ج 
 .3195/ح346/ص5، ج1282/ح580/ص3وأخرجو الترمذي في سننو ج

 ،7805/ح198/ص8، ج7749/ح181/ص8و الطبراني في معجمو الكبير ج
 .893/ح46/ص2، ج231/ح145/ص1و الطبراني في مسند الشاميين ج

 .892/ح843/ص2ه )الزوائد( جو الحارث / الهيثمي في مسند
 10839/ح15/ص6و البيهقي في سننو الكبرى ج

علي بن أبي طالب عليو السبلـ أوؿ من  42 27ص:  1( ػ الفردوس بمأثور الخطاب ج: 2)
 تغنى ابليس ثم زمر ثم حدى ثم ناح
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هلل: قد جعل قاؿ في الشفاء: وعن الشيخ أبي الحسين البصري أنو روى أف رجبًل قاؿ يا رسوؿ ا
لي رزؽ في الغنا فعسى أف تأذف لي فيو، فقاؿ : ))ال تفعل، فإف عدت إليو ألنهبن مالك(( 

وروي: ))ألمرف من ينهبن مالك(( واختار الحظر، وقد وردت أخبار تدؿ على اإلباحة، فحملها 
 أىل المذىب على أف ذلك على طريق الحدا، ونشيد األعراب.

لزمخشري بالمضحكات واألباطيل، أنو ال يجوز االشتغاؿ بنحو ما واعلم أنو يلـز على تفسير ا
يعتاده كثير من الفرَّاع من الروايات الباطلة عن الحيوانات كما يقاؿ: حديث الشاة والبقرة وكثير 

ما في كتاب كليلة ودمنة، وكثير مما في كتاب المغفلين، وكذا ما وضع في صفة األصوات 
ل صوت ضربة نحو ما وضع في كتاب األغاني أف ال يتأوؿ، وقد المختلفة في العيداف، وأف لك



 جعل أىل المذىب االشتغاؿ بالغنا قدحاً في العدالة.
وقاؿ اإلماـ ]يحيى[في كتاب االنتصار أنو يوجب الفسق، وقد ذكر في الشعر المذمـو أنو 

حتياط عن كثير األبيات المقصرة المرققة، والتغزؿ بالصور الحسنة المستخفة للعقل، وينبغي اال
مما يعتاد في المساجد من النشيد المرفق خشية أف يكوف داخبلً في اسم الغناء، ولهذا تكميل 
وىو أف يقلل إذا كاف يحصل بالغنا وأنواع السماع ترغيب للمجاىدين، أو بالمزمار الذي يعتاد 

يحل أكلها من مع الطاسات إرىاب على العد وىل يباح ذلك كما أبيح ذبح الحيوانات التي ال 
الغنيمة إذا كاف لم يمكن حملها، وكما روي عن المرتضى في صيد النسور ليريش المجاىدوف 

 نبالهم بريشها أو ال يباح ذلك؟
 قولو تعالى:

َنا لُْقَماَف اْلِحْكَمَة? قاؿ في التهذيب: روي عن ابن عباس، ومجاىد، وقتادة، وأكثر  ?َوَلَقْد آتَػيػْ
 اً.المفسرين أنو لم يكن نبي

وفي الكشاؼ: وروي عن عكرمة والشعبي أنو كاف نبياً، واختلف في نسبو فقيل: ىو ابن أخت 
 أيوب أو ابن خالتو.

 وقيل: ىو من ولد آزر.
 وعن ابن المسيب: كاف أسود من سوداف مصر.

 وعن مجاىد: كاف عبداً يغني فأعتق.
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فلما بعث قطع  -عليو السبلـ-عث داود قيل: كاف نجارًا، وقيل: أو راعياً، وكاف يفتي قبل مب
الفتوى فقيل لو في ذلك فقاؿ: أال أكتفي إذا كفيت، وفي ىذه الجملة ثمرات، نقتطف منها أف 

العلماء لم يعترضوا ما حكى وىو جواز أف يكوف اإلماـ قد مسو الرؽ، ومتعلقاً بمهنة اآلية إذا 
خذ من ذلك أف األفضل لمن كفى عن جاز في النبي ففي اإلماـ أجوز، ولعل ىذا إجماع، ويؤ 
 حكم أو فتوى أو إمامة أو نحو ذلك الكف عن ذلك.

 قولو تعالى:
َنا اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو ُأمُُّو َوْىناً َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ِفي َعاَمْيِن َأِف اْشُكْر ِلي َولِ  َواِلَدْيَك }َوَوصَّيػْ

ُهَما ِفي ِإَليَّ اْلَمِصيُر، َوِإْف َجا َىَداَؾ َعلى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ
.} نْػَيا َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ  الدُّ

النزوؿ: قيل نزلت في سعد بن أبي وقاص، حلفت أمو ال تأكل طعاماً حتى تموت أو يدع دين 



 بعد ثبلث لم يرجع عن اإلسبلـ أكلت. محمد، فلما رأتو
 وروي أنو قاؿ: لو كاف لها سبعوف نفساً خرجت لما ارتدت إلى الكفر.

 ولآلية ثمرات :
منها وجوب بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين؛ ألف قولو تعالى: ?ووصبنا اإلنساف بوالديو? 

الولد فعل الحسن إليهما، وأف معناه أمرناه؛ ألف الوصية ىي األمر المؤكد فأوجب تعالى على 
يصاحبهما في الدنيا معروفاً، وذلك بالحلم واالحتماؿ والخلق الجميل، وما تقتضيو المروة، 

 وقد أخذ من ىذا وجوب إنفاقهما وإف كانا كافرين، وقد تقدـ ما قيل أف المراد في
 أىل الذمة؛ ألف األحكاـ منقطعة بيننا وبين أىل الحرب، وتقدـ الرد لهذا.

ومن الثمرات أف حق األـ آكد ؛ ألنو تعالى بين زيادة نعمة األـ بالحمل والفصاؿ فقاؿ 
 :?حملتو أمو وىنا على وىن ?قيل معناه :ضعف على ضعف عن الضحاؾ.

 وقيل: شدة بعد شدة عن ابن عباس.
 وقيل: ضعف الولد وضعف األـ.

 وقيل: نطفة األب ونطفة األـ، وىما ضعيفتاف عن أبي مسلم.
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 وقولو: وفصالو أي فطامو بانقضاء عامين.
قاؿ في الكشاؼ: ومن ثم قاؿ رسوؿ اهلل لمن قاؿ لو من أبر؟ قاؿ: ))أمك، ثم أمك، ثم 

 أمك(( ثم قاؿ بعد ذلك: ))أباؾ((.
 وروي أف بعض العرب حمل أمو على ظهره إلى الحج وىو يقوؿ في حدأتها:

 أحمل أمي وىي الحمالة
 

 بللةترضعني الدرة والغ
 

 وال يجازى والد فعالو
 

 ، والغبللة بالضم البقية،-بالكسر كثرة اللبن-الدرة 
 وقد ذكر في مهذب الشافعي أف من يقدر على نفقة واحدة فقط وكاف لو أب وأـ ثبلثة أوجو:

األوؿ: أف األـ تقدـ في اإلنفاؽ؛ ألنهما قد استويا في الوالدة، واختصت األـ بالحمل في 



 .الوضع والتربية
والثاني: أنو يقدـ األب؛ ألنو لما كاف يقدـ في أنو ينفق على الصغير حيث للصغير أـ وأب 

 فكذا تقدـ في اإلنفاؽ عليو.
والثالث: أنهما سواء والجد يفارؽ األب، فيكوف كسائر القرابة إنما تجب نفقتو إذا كاف موسرًا، 

 جد كافراً ال تجب نفقتو.فبل يتكسب عليو، ويجب بقدر اإلرث ويلـز على ىذا لو كاف ال
وأما اعفاؼ األب فبل يجب على المذىب؛ ألف ذلك كاللباس الغالي والطعاـ الغالي، 

والمنصوص لػ الشافعي الوجوب وىو قوؿ اإلماـ يحيى؛ ألف األب يتضرر بذلك، فأشبو النفقة، 
ية، وال وخرج أبو علي بن خيراف قوؿ آخر في عدـ الوجوب واالعفاؼ بأف يزوجو أو يملكو سر 

يزوجو قبيحة الخلق، وال عجوزًا؛ ألف المقصود باإلعفاؼ، وإذا طلق أو أعتق لم يلـز مرة ثانية؛ 
 ألف ذلك يؤدي إلى التسلسل، فإف ماتت الزوجة فوجهاف في وجوب اإلعفاؼ.

ثانياً: قاؿ الحاكم وقد استدؿ بعض العلماء بهذه اآلية على أف األب ال يقتل باالبن، وال يقطع 
 ة مالو، وال يحبس بدعواه.بسرق

 قاؿ القاضي في االستدالؿ بهذه على ما ذكر ]نظر[إنما يؤخذ بدليل آخر.
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ومن الثمرات أف مدة الرضاع عاماف ولكن ىذا حد الكماؿ لقولو تعالى في سورة البقرة: ?ِلَمْن 
جتهاد األـ، ىل قد حصلت َأرَاَد َأْف يُِتمَّ الرََّضاَعَة? وقيل: عاـ الحولين، ذلك ماكوؿ إلى ا

للمرضع قوة فلها أف تفطم، وقد استدؿ الشافعي ، وأبو يوسف، ومحمد بهذه اآلية على أف 
، وىو إجماع أىل البيت.  الرضاع بعد الحولين ال يحـر

 وقاؿ أبو حنيفة: مدة الرضاع المحـر ثبلثوف شهرًا.
سى األشعري إني مصصت من وقاؿ داود وعائشة: تحـر مطلقاً، وروي أف رجبًل قاؿ ألبي مو 

ثدي امرأتي لبناً فذىب في بطني، فقاؿ أبو موسى: قد حرمت عليك، فقاؿ ابن مسعود: انظر 
ما يفتي بو الرجل، قاؿ أبو موسى: فما تقوؿ أنت؟ فقاؿ عبد اهلل: ال رضاع إال ما كاف في 

 الحولين. فقاؿ أبو موسى: ال تسألوني ما داـ ىذا الحبر بينكم.
: ))ال رضاع بعد الحولين(( -عليو السبلـ-مدتو إلى أف يستغني، وفي الحديث عنو وقاؿ زفر: 

 ( وروي: ))ال رضاع بعد فصاؿ(( وشبهة أبي حنيفة أنو تعالى أراد وحملو على األيدي.1)
وقولو تعالى: }َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك{ قرف اهلل تعالى شكر الوالدين بشكر نفسو؛ ألف لهما 

 في إيجاده، وىذا بناء على أف الشرؾ يجب ألجل النعمة.سبباً 



 قاؿ أبو ىاشم: وكفر الكافر ال يبطل شكر نعمتو وإف ابطل ثوابو.
 وقاؿ أبو علي: يبطل شكر نعمتو كما يبطل ثوابو.

وعن سفياف بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر اهلل، ومن دعا لوالديو عقيب 
 الديو.الصلوات الخمس فقد شكر لو 

 قولو تعالى:
 }َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبلَ ُتِطْعُهَما{

ىذا من الثمرات أنو ال طاعة لهما في معصية اهلل تعالى فبل تطع الوالدين في ترؾ صبلة وال ترؾ 
نهما في الحج والجهاد صياـ، وال غير ذلك من الواجبات، وقد تقدـ الخبلؼ في اشتراط إذ

 في اشتراط إذنهما في الحج والجهاد وطلب العلم.
 قولو تعالى:

}  }َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ
__________ 

 ( ػ أخرجو الدارقطني في سننو1)
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 قيل: أراد سبيل محمد وسبيل أصحابو.
لى أف اإلجماع حجة كما دؿ قولو وقيل: سبيل العلماء المنيبين إلى اهلل، وفي ذلك دليل ع

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػَولّْ  ِو َما تعالى: }َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُو اْلُهَدى َويَػتَِّبْع َغيػْ
 (.1تَػَولَّى{)

 قولو تعالى:
ُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اأَلْرِض }يَابُػَنيَّ ِإنػََّها ِإْف َتُكْن ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ فَػتَ 

َكِر َواْصِبْر يَْأِت ِبَها اللَُّو ِإفَّ اللََّو َلِطيٌف َخِبيٌر، (يَابُػَنيَّ َأِقِم الصَّبَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمن
َوالَ ُتَصعّْْر َخدََّؾ لِلنَّاِس َوالَ َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحاً ِإفَّ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر، 

اللََّو الَ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر، َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ َأنَكَر اأَلْصَواِت 
 َلَصْوُت اْلَحِميِر{.

 ثمرات ىذه الجملة :
اف وعض ابنو وكاف كافرًا، وقد قاؿ لو ابنو: أرأيت الحبة تقع في مقل قولو: يابني أراد أف لقم

البحر أي في مغاصة يعلمها اهلل، وقاؿ: إف اهلل يعلم أ صغر األشياء في أخفى األمكنة؛ ألف 



 الحبة في الصخرة أخفى منها في الماء.
{ ىذا تصغير ترحم وشفقة، فينبغي للواعظ أف يكوف ح الو حالة الشفيق قولو تعالى: }يَابُػَنيَّ

 المستنقذ لصاحبو من الهلكة فيأتي بالقوؿ اللين.
 قاؿ في الحاكم: لما سمع ىذا الوعظ من أبيو انشقت مرارتو من الخوؼ ومات،

 وقولو تعالى: }َأِقِم الصَّبَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك{
__________ 

 وردت اآلية في ب ىكذا. (1)
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ىذه أربعة أشياء مأمور بها وىي واجبة، وإف كاف في بعض ذلك إجماؿ كاألمر بالصبلة، وبيانو 
من جهة السنة، والمعروؼ وسمي بذلك؛ ألف العقل يعرؼ حسنو والمنكر ما ينكره العبد، 

 اهلل تعالى عليك.وقولو تعالى: ?واصبر على ما أصابك ?يعني من األمور التي أوجبها 
 وقيل: ذلك عاـ في جميع الشدائد.

وقولو تعالى: }َوالَ ُتَصعّْْر َخدََّؾ ِللنَّاِس{ وقرئ تصعر خدؾ للناس يعني ال تكبر فتحذر الناس 
 وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموؾ، عن ابن عباس.

را نفرا عنو، وقد قيل: ىذا في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؛ ألف األمر والنهي إذا تكب
 وإذا حسن خلقو قبل منو.

وقيل: ىو الذي إذا سلم عليو لوى عنقو، والصعر داء يصيب البعير يلوي عنقو، وىذا مروي 
 عن عكرمة.

 وقيل: الذي يكوف بينهم أحسن فإذا لقيت أحدىم أعرضت عنو عن مجاىد.
 بيع.وقيل: ال تحتقر الفقير، بل يكوف عندؾ كالغني وىذا مروي عن قتادة والر 

 وقيل: ال تعبس في وجوه الناس.
وقاؿ تعالى: }َوالَ َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا{ أي بطرًا وبساطاً وخيبل؛ ألف اهلل ال يحب كل مختاؿ 

 فخورا، أي مكتبر على الناس مستطيل عليهم.
ا  وقولو تعالى: }َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك{ أي امشي متواضعاً ويكوف مشيك وسطاً الثقيبل ودبيب

 كمشي المتاوتين، وال تثب وثب الشطار.
 (1قاؿ في الكشاؼ: قاؿ رسوؿ اهلل : ))سرعة المشي يذىب بهاء المؤمن((. )

كاف إذا مشى أسرع فأراد بالسرعة أف ال يمشي   -رضي اهلل عنو-وأما قوؿ عائشة في عمر 



 مشي المتماوت وىذا مع عدـ الضرورة تنبيو.
عليو -كلي فهل لو رخصة فقلنا: ظاىر النهي العمـو يقاؿ: قد يمشي المتزوج بالثقل ال

.-السبلـ  : ))كاد العروس أف يكوف أميرا(( ما يخرج من العمـو
 وقيد قيل: معنى واقصد في مشيك أسرع لتنفي عن نفسك الكبر، وىو غريب.

 وقيل: المراد ال تمش من غير قصد مصلحة؛ ألنو عبث.
__________ 

 أبي ىريرة وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية ( ػ أورده في كنز العماؿ عن1)
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وقولو تعالى: }َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك{ ىذا نهي عن الجهل الكلي؛ ألف من غض لصوت 
 التواضع ثم إف اهلل تعالى أكد ىذا النهي بما يستقبح ذكره وصوتو، وىو صوت الحمير.

 لما فحسن ذكره كنوا عنو بطويل األذاف. قيل: والحمار مثل في الذـ التبليغ، وكذا نهاقو، ولهذا
قاؿ جار اهلل: وقد عد في مساوئ اآلداب أف يجري لفظ ذكر الحمار في مجلس قـو من أولي 

 المروءة، ومن العرب من ال يركب الحمار فالتصريح ىنا من غير كناية مبالغة في النهي.
 وقيل: أراد الجهاؿ من الناس عن زيد بن علي.

 قولو تعالى:
 َن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُؿ ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َوالَ ُىدَى َوالَ ِكَتاٍب {}َومِ 

قيل: نزلت في النضر بن الحارث حين زعم أف المبلئكة بنات اهلل، وثمرتها النهي عن الجداؿ 
 بالباطل.

 قولو تعالى:
تَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِو آبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَف الشَّْيطَاُف َيْدُعوُىْم }َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَؿ اللَُّو قَاُلوا َبْل نػَ 

 ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر{.
 ثمرة ذلك أنو ال يجوز التقليد يعني في مسائل التوحيد.

قاؿ المتكلموف: إذ لو جاز لم يكن تقليد واحد، أولى من تقليد آخر فيمتنع ويدؿ على أنو 
 ي الدين.يجوز الحجاج ف

 قولو تعالى:
}  }َويَػْعَلُم َما ِفي اأَلْرَحاـِ



 وفي ذلك شبهة لبعض أصحاب الشافعي؛ ألنو قاؿ: ال حد ألكثر الحمل.
 قلنا: ال مأخذ من اآلية؛ ألنا لم نقل قوالً يقضي بأنا نعلم ما في األرحاـ.
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 (1) سورة الجرز
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 َف{يُػْؤِمُن بِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّداً َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد رَبِّْهْم َوُىْم الَ َيْسَتْكِبُرو  }ِإنََّما

المعنى بقولو خروا سجداً أي سجدوا تواضعاً هلل وخشوعاً، وشكره على ما رزقهم من اإلسبلـ، 
، وأثنوا عليو حاملين، ولم يستكبروا وىذا قولو تعالى: وسبحوا أف نزىوا اهلل من نسبة القبائح إليو

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَف ِلؤْلَْذقَاِف ُسجَّدًا{.  }ِإفَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَػْبِلِو ِإَذا يُػتػْ
 وقيل: المراد بالسجود : الخضوع، وثمرة ذلك استحباب سجود الخضوع والشكر.

 وقولو تعالى:
ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف رَبػَُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوَف، َفبَل تَػْعَلُم }تَػَتَجاَفى 

 نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍن{ ىذا ترغيب فيما ذكر.
ى ُجُنوبُػُهْم َعِن النزوؿ: قاؿ مالك بن دينار سألت أنس بن مالك عن قولو تعالى: }تَػَتَجافَ 

اْلَمَضاِجِع{ فقاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل يصلوف من صبلة المغرب إلى صبلة العشاء اآلخرة، 
 فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.

 وعن انس أنها نزلت في الذين ال يناموف قيل العشاء اآلخرة.
 وعن معاذ أنها نزلت في صبلة الليل، وروي مرفوعاً.

 تهجد.وعن الحسن ،ومجاىد ىي في ال
قاؿ في الكشاؼ: وعن رسوؿ اهلل : ))إذا جمع اهلل األولين واآلخرين يـو القيامة جاء منادي 

، ثم يرجع فينادي  ينادي بصوت يسمع الخبلئق كلهم سيعلم أىل الجمع اليـو من اولى بالكـر
ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقوموف وىم قليل، ثم ير جع فينادي ليقـو 

لذين يحمدوف اهلل في الباساء والضراء فيقوموف وىم قليل، فيسر حوف جميعاً إلى الجنة، ثم ا
 (2يجلس سائر الناس((. )

__________ 



 ( ػ وتسمى أيضا سورة السجدة1)
 ( ػ أخرجو عبد بن حميد في مسنده2)

(2/87) 

 

اآلخرة أربعة  وفي عين المعاني عن الحسن ومجاىد قاؿ رسوؿ اهلل : ))من صلى بعد العشاء
ركعات يقرأ فيهن فاتحة الكتاب والم السجدة والدخاف وياسين وتبارؾ الملك كاف كمثلهن ليلة 

 (1القدر وأجير من عذاب القبر، وشفع من أىل بيتو ممن وجبت لهم النار. )
وسئل فقاؿ: ))الصبلة بين العشائين وىي صبلة األوابين، من صلى بينهما عشرين ركعة يقرأ في  

 (2كعة قل ىو اهلل احد مرة حفظ اهلل دينو ونفسو وأىلو وآخرتو ودنياه((. )كل ر 
 وقولو تعالى}َخْوفاً َوَطَمعاً{ يعني خوفاً من عذاب اهلل، وطمعاً في رحمة اهلل.

 قاؿ الحاكم: وىكذا العبادات السرية يجب أف تكوف كذلك.
ي في سبيل اهلل، و يدخل في ىذا الواجب وكذلك قولو تعالى: }َوِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوَف{ يعن

 والنفل.
ثمرة ىذه الجملة الترغيب في صبلة الليل، وقد رجحو الحاكم وقاؿ: إنو روي مرفوعاً وال 

 خبلؼ أنو مسنوف.
ومن الثمرات الترغيب في اإلنفاؽ، ومن ثمراتو أف المصلي ونحوه إذا أراد بفعلو السبلمة من 

ما ذكر المنصور باهلل خبلؼ ما يحكى عن المتكلمين أف العذاب والفوز بالجنة صح ذلك ك
 ذلك ال يجزي؛ ألنو ال يرد بها لما شرعت من كونها لطفاً في الواجبات العقلية.

 وقولو تعالى:
َها{  }َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكَّْر بِآيَاِت رَبِّْو ُثمَّ َأْعَرَض َعنػْ

 وؿ الدين.ثمرتها وجوب تدبر اآليات، وتحريم التقليد في أص
 قولو تعالى:

ُهْم{  }فََأْعِرْض َعنػْ
 قيل: المعنى ال تقابلهم باألذى، وادعهم بالجميل.

 وقيل: اعرض عنها اعراض استخفاؼ.
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 سورة السجدة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }قُػْرآناً َعَربِيِّا{
 -عليو السبلـ  -قد تقدـ ما يستثمر منو في سورة يوسف 

 تعالى: }فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػْغِفُروُه{قولو 
 ىذا أمر من اهلل تعالى باالستقامة واالستغفار.

قيل االستقامة أاليذىب إلى غيره بل يخلص العمل لو مأخوذ من قولهم أستقم على الطريق أي 
ر وىو طلب ال تذىب يميناً وال شمااًل، ولما كانت االستقامة البد لها من التوبة ذكر االستغفا

 المغفره من اهلل تعالى.
 قولو تعالى: }الَِّذيَن الَ يُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم بِاآلِخَرِة ُىْم َكاِفُروَف{

ىذه حجتنا والشافعي على أف الكافر يخاطب بالشرائع خبلفاً لػ ح وفائدة ذلك ىل يعاقبوف 
 ين.على ترؾ الواجبات وفي تفسير ما أراد من الزكاة أقواؿ للمفسر 

 األوؿ: أف المراد ال يشهدوف أال إلو إال اهلل؛ ألنها زكاة األنفس عن أبي علي.
 الثاني: ال يدينوف بها عن الحسن.

الثالث: اليفعلوف ما يكونوف بو أزكياء من الدخوؿ في اإلسبلـ وقيل ال يتفقوف في الطاعات عن 
ن آمن بمحمد صلى اهلل الضحاؾ ومقاتل، وروي أف قريشاً كانت تطعم الحاج فحرموا ذلك م

 عليو، وقيل: المراد الزكاة الظاىرة؛ ألف في الحديث: ))الزكاة قنطرة اإلسبلـ((.
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: وإنما خص اهلل تعالى مانع الزكاة من بين أوصاؼ الكفر؛ ألف -رحمو اهلل تعالى-قاؿ جار اهلل
فذلك أقوى دليل على  أحب شيء إلى اإلنساف مالو، وىو شقيق روحو، فإذا بذلو في سبيل اهلل

 ثباتو واستقامتو أال ترى إلى قولو تعالى: }َوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَف َأْمَواَلُهُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّو َوتَػْثِبيتاً 
( من الدنيا، وما تظاىر أىل الردة بعد 1ِمْن َأنْػُفِسِهْم{ وما خدع المؤلفة قلوبهم إال بلمظة )

الزكاة فنصب لهم الحرب، وفي ىذا نعت للمؤمنين على أداء الزكاة  رسوؿ اهلل إال بمنع
 وتخويف شديد من منعها، حيث جعل المنع من أوصاؼ المشركين، وقرف الكفر باآلخرة.

 قولو تعالى: }ِفي َأيَّاـٍ َنِحَساٍت{
 قيل: النحس نقيض السعد.

 والسدي، وأبي علي. قيل: أراد باردات عن أبي مسلم، وقيل: مشؤمات عن مجاىد، وقتادة،



 وقيل: ذات غبار وتراب، شعرًا:
 قد اغتدي قبل طلوع الشمس

 
 للصيد في يـو قليل النحس

 
 في عين المعاني.

وقيل: متتابعات وكانت من األربعاء في آخر شواؿ سبع لياؿ وثماني أياـ، وذكر في سورة 
 الحاقة قيل: من األربعاء، وقيل: من الجمعة، وقيل: من األحد.

الريح ىي الدبور، وذكر تعالى ىاىنا أياـ، وفي الحاقة لياؿ وثمانية أياـ، وفي سورة القمر:  قيل:
{ قيل: أراد باليـو الوقت.  }ِفي يَػْوـِ َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ

ا تَػْعَمُلوَف، َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَّ  ِذي ظََننُتْم ِبَربُّْكْم قولو تعالى: }َوَلِكْن ظَنَػْنُتْم َأفَّ اللََّو الَ يَػْعَلُم َكِثيراً ِممَّ
 َأْرَداُكْم{.

__________ 
اللُّمَظُة بالضم مثل النُّْكَتة من البياض ومنو 271ص:  4( ػ النهاية في غريب الحديث ج: 1)

فَػَرٌس أْلَمُظ إذا كا بَجْحَفلتو بياُض يسير وفي حديث أنس في التَّحنيك فجعل الصبّي يتلمَّظ أي 
 و يتتبَّع أثر التَّمر واسم ما يبقى في الفم من أثر الطعاـ ُلَماَظةٌ يدير لسانو في فيو ويحرّكُ 
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النزوؿ: روي عن ابن مسعود قاؿ: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثبلثة نفر فتحدثوا فقاؿ 
أحدىم: أتروف اهلل يسمع ما نقوؿ، وقاؿ اآلخر: إذا رفعنا أصواتنا يسمع، وإذا خفضنا لم 

لثالث: إف كاف يسمع إذا رفعنا أصواتنا يسمع إذا أخفينا، فذكرت ذلك لرسوؿ يسمع، وقاؿ ا
 اهلل صلى اهلل عليو فنزلت.

 ولهذه اآلية ثمرات:
أف في ىذا تنبيهاً أف من حق المؤمن أف ال يذىب عنو وال  -رحمو اهلل-األولى: ما ذكر جار اهلل

مناً حتى يكوف في أوقات خلواتو أىيب، يزوؿ عن ذىنو أف عليو من اهلل عيناً كالية، ورقيباً مهي
وأحسن احتشاماً، وأوفر تحفظاً وتصوناً منو مع المؤل، وال يبسط في سره مراقبة من التشبو 

 بهؤالء الظالمين.
، فإف قيل: فقد ورد في حسن الظن باهلل: ))أنا  الثمرة الثانية: أف الظن في باب التوحيد مذمـو



 ذلك ينبي على العلم هلل. عند عبدي حيث ظنو بي(( فجوابو أف
 قولو تعالى: }َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا الَ َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِف َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلَُّكْم تَػْغِلُبوَف{.

النزوؿ: قيل: كاف بعض المشركين يوصي البعض فيقوؿ: إذا سمعتم محمداً يقرأ فعارضوه 
 بالشعر، والزجر.

إذا قاـ يصلي عارضو رجبلف عن يمينو ورجبلف عن شمالو يغلطونو وقيل: كاف رسوؿ اهلل 
 بالشعر، والمكاء والصفير.

 وثمرة ذلك أنو يقبح معارضة الحق بالباطل.
َتْحَزنُوا  وا َوالَ قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اللَُّو ُثمَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنػَزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَمبلَِئَكُة َأالَّ َتَخافُ 

 َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَف{
 ىذا باعث على االستقامة، وترغيب عظيم، وللمفسرين في تفسيرىا أقواؿ:

األوؿ: عن الحسن، وقتادة، وابن زيد، وأبي علي: استمروا على الدين، واثبتوا على اعتقاد 
 و.التوحيد والعدؿ، وعلى طاعتو، واجتناب معصيت

 وقاؿ أبو مسلم: استقاموا على ما توجبو الربوبية.
 وعن عمر: استقاموا على الطاعة ولم يروغوا روغاف الثعلب.

 وعن أبي بكر: لم يشركوا بو.
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وفي الحديث عنو أنو قاؿ: ))لعن اهلل اليهود قالوا ربنا اهلل ثم لم يستقيموا، وقالوا: عزير ابن 
الوا ربنا اهلل ثم لم يستقيموا، قالوا المسيح بن اهلل، ولعن اهلل اهلل، ولعن اهلل النصارى ق

المشركين، قالوا: ربنا اهلل ثم لم يستقيموا قالوا المبلئكة بنات اهلل، رحم اهلل أمتي قالوا ربنا اهلل 
 ثم استقاموا، ولم يشركوا بو((.

 وعن ابن عباس: استقاموا على أداء فرائضو.
 ا على شهادة ال إلو اهلل حتى لحقوا باهلل.وعن مجاىد وعكرمة: استقامو 

 وعن الربيع: أعرضوا عما سوى اهلل.
 وقيل: استقاموا فعبلً كما استقاموا قواًل.

وقيل: استقاموا إسراراً كما استقاموا إقرارًا، ولبعضهم: استقاموا بالوفاء على ترؾ الجفا، تنزؿ 
 ن الفناء، وأبشروا بالبقاء.المبلئكة بالرضا أالَ تخافوا من العنا، وال تحزنوا م

 ولبعضهم: ال تخافوا ياأىل االستقامة وال تحزنوا فلكم الكرامة، وابشروا بدار السبلمة.



 ولبعضهم: ال تحافوا ياأىل اإليماف، وال تحزنوا وأنتم أىل الفرقاف، وابشروا بدار الرضواف.
 ن البعث.قيل: وبشرى المؤمنين في ثبلثة مواضع: عند الموت، وعند القبر، وع

 قولو تعالى: }َمْن َأْحَسُن قَػْوالً ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَؿ ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن{.
وعن ابن عباس: ىو الرسوؿ صلى اهلل عليو دعا إلى اإلسبلـ، وعمل صالحاً فيما بينو وبين اهلل، 

 وجعل اإلسبلـ تحلة لو.
 رسوؿ اهلل، وعن ابن زيد ، والسدي كاألوؿ أنو النبي .وعنو: إنهم أصحاب 

 وقيل: جميع األئمة والدعاة إلى الحق عن مقاتل وجماعة من المفسرين.
 وقيل: ىم المؤذنوف عن عائشة وعكرمة.

 وقولو: }َوَعِمَل َصاِلحاً{
 صلى ركعتين بين األذاف واإلقامة.

 وعن عائشة: ما كنا نشك أف ىذه اآلية في المؤذنين.
 وقولو: }َوقَاَؿ ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن{

ليس المراد أنو قاؿ ىذا القوؿ، وإنما المراد بو جعل اإلسبلـ مذىبو كما يقوؿ: ىذا قوؿ أبي 
 حنيفة، أي مذىبو.
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وفي التهذيب: يقوؿ: أنا على دين محمد، وملة إبراىيم، ولست ممن يأمر بالبر، وينسى نفسو؛ 
كذلك كاف أقرب إلى القبوؿ، وفي ذلك داللة على جواز قوؿ اإلنساف إني مسلم، ألنو إذا كاف  

 وال يستثني، وفيها داللة على أف الدعا إلى الدين من أعظم الطاعات.
َنَك َوبػَ  َنُو قولو تعالى: }َوالَ َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوالَ السَّيَّْئُة اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ يػْ

 َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ َحِميٌم، َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{
 في تفسير ذلك وجوه:

 قيل: يعني ملة اإلسبلـ وملة الكفر.
واألعماؿ  وقيل: قوؿ الداعي إلى الحق والداعي إلى الضبلؿ، وقيل: أراد األعماؿ الحسنة

 القبيحة.
وقيل: الدعا بالرفق، ولهذا قاؿ تعالى: }اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{ وقيل: اإلحساف واإلساءة 

متفاوتاف فخذ بالحسنة التي ىي أحسن من أختها، وإذا اعترضك حسنتاف فالحسنة أف تعفو 
تمدحو، ويقتل عن المسيء، والتي ىي أحسن أف تحسن إليو مكاف إساءتو، مثل أف يذمك ف



 ولدؾ فتفتدي ولده من عدوه، وفي ىذا قوؿ بعضهم:
 تجني عليَّ وأحنوا صافحاً أبداً 

 
 ال شيء أحسن من حاف على جاف

 
وقيل: إنها نزلت في أبي سفياف بن حرب وكاف عدواً مؤذياً لرسوؿ اهلل فسار ولياً مصافياً؛ ألف 

 ذلك يصير العدو كأنو ولي حميم، أي موالياً قريباً،
وثمرتها البعث والترغيب، واإلحساف إلى المسيء، وىذا مثل ما ورد في الحديث في قولو: 

 ))أف تصل من قطعك، وتعطي من حرمك((.
 ومن ثمراتها أنو يجب البداية في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر بالرفق ولين القوؿ.

 وقولو: }َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا{
يلقا ىذه الخليقة والسجية التي ىي مقابلة اإلساءة باإلحساف إال أىل الصبر، وإال رجل أي ما 

 وفق لحظ عظيم من الخير.
وعن ابن عباس التي ىي أحسن الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند اإلساءة، 

 وفسر الحظ بالثواب.
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 وعن الحسن الجنة.
 َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم{وقولو تعالى: }َوِإمَّا يَػنػْ 

والمعنى إف نزغك من الشيطاف نزغ أي وسوسة أو غضب يصدؾ عن العفو فاستعذ باهلل، أي 
 فاعتصم باهلل من شره، وإذا أمر الرسوؿ باالستعاذة فغيره أولى بذلك.

 ي ىذه اآلية حث على مقابلة اإلساءة باإلحساف من وجوه:وقيل: الخطاب عاـ وف
 منها قولو تعالى: }َوالَ َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوالَ السَّيَّْئُة{.

 الثاني: قولو تعالى: }اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{.
َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ َحِميٌم{. َنَك َوبَػيػْ  الثالث: }فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ

 الرابع: قولو: }َحِميٌم{.
 الخامس: قولو: }َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا{.

 السادس: قولو: }ِإالَّ ُذو َحظٍّ{.



 السابع: قولو: }َعِظيٍم{.
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو{.  الثامن: قولو: }َوِإمَّا يَػنػْ

 ُدوا لِلشَّْمِس َوالَ لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّو الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْف ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَػْعُبُدوَف{قولو تعالى: }الَ َتْسجُ 
 قيل: كاف قـو من العرب يسجدوف لهما فنهو عن ذلك.

وقيل: ىم المجوس والصابئوف فنهى اهلل تعالى عن ذلك، وأمر بأف يكوف السجود لو، وىاىنا 
اؼ عند ش، وىي رواية مسروؽ عن عبد اهلل، السجود عند قولو: سجدة تبلوة في الكش

 }تَػْعُبُدوَف{ وعند أبي حنيفة: عند لفظ}َيْسَأُموَف{.
قاؿ في مهذب الشافعي : في اآلية داللة على صبلة الكسوؼ؛ ألنو صبلة تعلق بالشمس وال 

 بالقمر، إال الصبلة لكسوفها، والمأخذ محتمل غير بين.
 الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي آيَاتَِنا{ قولو تعالى: }ِإفَّ 

 دلت على قبح اإللحاد.
 قيل: ىو التكذيب، وقيل: الميل بالتأويل إلى غير الحق، وقيل: بالمكاء والصفير.

ـْ َمْن يَْأِتي آِمناً يَػْوـَ اْلِقَياَمِة{ ٌر َأ  قولو تعالى: }َأَفَمْن يُػْلَقى ِفي النَّاِر َخيػْ
 قيل: نزلت في أبي جهل.
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ـْ َمْن يَْأِتي آِمناً{  وقولو: }َأ
 في عثماف، وقيل: في عمار.

ـُ اإِلْنَساُف ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوِإْف َمسَُّو الشَّرُّ فَػَيُئوٌس قَػُنوٌط{  قولو تعالى: }الَ َيْسَأ
 المعنى ال يمل من طلب الخير والسعة والصحة، وفي ذلك إشارة إلى ذـ الحرص.

ْف َمسَُّو الشَّرُّ فَػَيُئوٌس قَػُنوٌط{ يعني يقل صبره، ويستشعر اليأس والقنوط، وفي وقولو تعالى: }َوإِ 
ذلك إشارة إلى ذـ الجزع واليأس من الفرج، وقد جاء في الحديث عنو : ))انتظار الفرج 

 بالصبر عبادة((.
 يََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحقُّ{.قولو تعالى: }َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآلفَاِؽ َوِفي َأنْػُفِسِهْم َحتَّى يَػَتبػَ 

 ثمرة ذلك وجوب التفكر، وأف ذلك طريق إلى معرفة اهلل.
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 سورة األحزاب
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
 }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللََّو َوالَ ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن{.

وآلو لما ىاجر إلى المدينة كاف يحب إسبلـ قريظة وبني  النزوؿ: روي أنو صلى اهلل عليو
النضير، وبني قينقاع، وقد تابعو ناس منهم وىم على النفاؽ، فكاف يلين لهم جانبو، ويكـر 

 صغيرىم وكبيرىم، ويجاوز عن قبيحهم، فنزلت.
وقيل: إف أبا سفياف بن حرب وعكرمة بن أبي جهل، وأبا األعور السلمي قدموا عليو في 

موادعة وقاـ معو عبد اهلل بن أبي وغيره وقالوا: ارفض ذكر آلهتنا، وقل إنها تنفع وتشفع ال
وندعك وربك، فشق على رسوؿ اهلل وعلى المؤمنين وىمو بقتلهم فنزلت، فالمعنى اتق اهلل أي 
واضب على ما أنت عليو من التقوى، وال تطع الكافرين والمنافقين أي ال تساعدىم على شيء 

 منهم رأي وجانبهم. وال تقبل
ثمرة ذلك أنو ال يقبل رأي من عادى المؤمنين، وال يقض إليهم وال يركن، وأنو يجوز اللين لهم 

 حتى أعلمو اهلل تعالى. -عليو السبلـ-إذا طمع في إسبلمو كما فعل 
 وقيل: اتق اهلل في نقض العهد؛ ألف الوفا بو واجب.

َأبْػَناءَُكْم{ المعنى أف ىذا متناؼ؛ ألف الدعي ال نسب لو،  قولو تعالى: }َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكمْ 
 واالبن من ثبت نسبو، ثم قاؿ تعالى: }اْدُعوُىْم آِلبَائِِهْم{.

قيل: وىذا مثل ضربو اهلل تعالى في زيد بن حارثة وىو رجل من كلب سبي صغيرًا فاشتراه حكيم 
و، وطلبو أبوه وعمو فخير فاختار رسوؿ ابن حزاـ لعمتو خديجة، فلما تزوجها رسوؿ اهلل وىبتو ل

 اهلل فأعتقو، وكانوا يقولوف زيد بن محمد، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
 وقولو تعالى في ىذه السورة: }َما َكاَف ُمَحمٌَّد َأبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم{

من وقيل: كاف الرجل في الجاىلية إذا أعجبو خادـ ضمو إلى نفسو وجعل لو مثل نصيب الذكر 
 أوالده وكاف ينسب إليو.

 وثمرة ذلك تحريم االنتساب إلى غير األب، وقد وردت السنة بتحريم ذلك.
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 (1قاؿ في التهذيب: وعنو : ))لعن اهلل من انتمى إلى غير أبيو(( )
 (2وروي: ))من انتمى إلى غير أبيو متعمداً حـر اهلل عليو الجنة(( )



 رسوؿ اهلل وليس منهم. ومن ىذا من ينسب نفسو إلى ذرية
 قولو تعالى:

يِن َوَمَوالِيُكْم{  }فَِإْف َلْم تَػْعَلُموا آبَاَءُىْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدّْ
 يعني األخوة في الدين، وأولياؤكم في الدين، فيقوؿ: ىذا أخي وىذا موالي.

 قولو تعالى:
َواُجُو ُأمََّهاتُػُهْم َوُأْوُلو اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي  }النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْػُفِسِهْم َوَأزْ 

 ِكَتاِب اللَِّو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِإالَّ َأْف تَػْفَعُلوا ِإَلى َأْولَِياِئُكْم َمْعُروفًا{.
روج فقاؿ: حتى النزوؿ: قيل خرج رسوؿ اهلل إلى بعض مغازيو، فأمر رجبلً من أصحابو بالخ

 استأذف أبوي، فنزلت.
__________ 

 .433/ح155/ص1( ػ أخرجو البخاري في األدب المفرد ج2)
، 63/ح80/ص1، ج62/ح80/ص1، ج61/ح80/ص1و مسلم في صحيحو ج

 .63/ح81/ص1ج
، 6385/ح2485/ص6، ج3317/ح1292/ص3و البخاري في صحيحو ج

 .6386/ح2485/ص6ج
، 416/ح161/ص2، ج415/ح160/ص2و ابن حباف في صحيحو ج

 .1466/ح329/ص4، ج417/ح162/ص2ج
، 2610/ح870/ص2، ج2609/ح870/ص2و ابن ماجو في سننو ج

 .2611/ح871/ص2ج
 .5115/ح331/ص4و أبو داود في سننو ج

 ،1499/ح174/ص1، ج1454/ح169/ص1و ابن حنبل في مسنده ج
، 885/ح120/ص1، ج199/ح28/ص1و الطيالسي في مسنده ج

 .2274/ح300/ص1ج
، 15113/ح403/ص7، ج15112/ح403/ص7و البيهقي في سننو الكبرى ج

 .15114/ح403/ص7ج
 .765/ح106/ص2، ج706/ح65/ص2، ج700/ح60/ص2و أبو يعلى في مسنده ج

 .135/ح76/ص1و عبد بن حميد في مسنده ج
 .26105/ح283/ص5، ج26104/ح283/ص5و عبد الرزاؽ في مصنفو ج

 .16317/ح51/ص9و ابن أبي شيبة في مصنفو ج



 .2860/ح442/ص2، ج2530/ح319/ص2و الدارمي في سننو ج
 561/ح177/ص1و الطبراني في معجمو األوسط ج
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قاؿ الزمخشري: ىو أولى في كل شيء، ولهذا أطلق ولم يقيد فيدخل في أمور الدين وأمور 
يبذلوا الدنيا، فتجب عليهم أف تكوف أحب من أنفسهم، ويكوف حقو أبر من حقوؽ نفوسهم، ف

 أنفسهم دوف نفسو.
 وفي عين المعاني أقواؿ:

 األوؿ: في السمع والطاعة.
 الثاني: عن ابن عباس محبتو أوجب من محبة أنفسهم.

قاؿ : ))لن يبلغ أحدكم ذروة اإليماف حتى أكوف أحب إليو من مالو وولده وسائر الناس 
 (1أجمعين((. )

 إال اإليماف وأنفسهم إلى الهبلؾ.الثالث: ليعظهم في األمر والنهي؛ ألنو يدعوىم 
الرابع: في قضاء ديونهم، وفي الحديث عنو : ))ما من مؤمن إال أنا أولى بو في الدنيا واآلخرة، 
اقرؤا إف شئتم إف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ىلك وترؾ مااًل فليرثو عصبتو 

(( الحديث  من الكشاؼ. من كانوا، وإف ترؾ ديناً وضياعاً فإليَّ
__________ 

( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة : نص الحديث : عن عبد الرحمن بن 1)
أبي ليلى عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال يؤمن عبد حتى أكوف أحب 

 إليو من نفسو وأىلي أحب إليو من أىلو وذاتي أحب إليو من ذاتو
 6416/ح 75/ص 7اني في معجمو الكبير ج أخرجو الطبر 

 .44/ح67/ص1و مسلم في صحيحو ج
 .15/ح14/ص1، ج14/ح14/ص1و البخاري في صحيحو ج

 .5014/ح115/ص8، ج5013/ح115/ص8و النسائي في سننو ج
 .179/ح406/ص1و ابن حباف في صحيحو ج

 .67/ح26/ص1و ابن ماجو في سننو ج
 .13939/ح275/ص3ج، 12837/ح177/ص3و ابن حنبل في مسنده ج

 .6416/ح75/ص7و الطبراني في معجمو الكبير ج



 .11745/ح534/ص6، ج11744/ح534/ص6و النسائي في سننو الكبرى ج
 .3895/ح8/ص7، ج3258/ح23/ص6و أبو يعلى في مسنده ج

 .1175/ح355/ص1و عبد بن حميد في مسنده ج
 .2741/ح398/ص2و الدارمي في سننو ج

 5790/ح59/ص6، ج0/ح59/ص6سط جو الطبراني في معجمو األو 
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قاؿ في االنتصار: كاف النبي يمتنع من الصبلة على من مات وعليو دين حتى يقضى، فلما فتح 
(( وفي قراءة  اهلل الفتوح قاؿ عليو السبلـ : ))من خلف مااًل فؤلىلو، ومن ترؾ كبلً أو عياالً فإليَّ

 ابن مسعود من أنفسهم وىو أب لهم.
 : كل نبي فهو أبو أمتو، ولذلك سار المؤمنوف إخوة؛ ألف النبي أبوىم في الدين.وقاؿ مجاىد
 وقولو تعالى:

 }َوَأْزَواُجُو ُأمََّهاتُػُهْم{
ىذا نسبة لهن باألمهات في بعض األحكاـ، وىو وجوب تعظمهن وتحريم نكاحهن، ولذا قاؿ 

فيما وراء ذلك كاألجنبيات،  تعالى في السورة ىذه: وال أف تنكحوا أزواجو من بعده أبدًا، وىن
 لسنا أمهات النساء، إشارة إلى ىذا المعنى. -رضي اهلل عنها-ولذلك قالت عائشة 

قاؿ في الكشاؼ: والدليل على ذلك أف التحريم لم يتعد إلى بناتهن، وقد يحتج من يقوؿ 
فبناتو بتحريم الفاطميات بهذه اآلية أف بنات فاطمة بنات للنبي ، وإذا كن أزواجو أمهات 

 أخوات، وذلك ساقط إذاً للـز أف ال يتزوج فاطمي فاطمية.
قاؿ في االنتصار: تحريم أزواج رسوؿ اهلل معلـو من الدين من استحلو كفر، وذلك فيمن دخل 

 بها من رسوؿ اهلل ال فيمن لم يدخل بها.
ت بعده برجم امرأة فارقها رسوؿ اهلل ونكح -رضي اهلل عنو-قاؿ في عين المعاني: وىم عمر 

 فقالت: ِلَم ىذا وما ضرب رسوؿ اهلل عليَّ حجاباً، وال سميت للمسلمين أماً، فكف عنها.
وأما من طلقها وقد دخل بها قاؿ في عين المعاني اختلف في ذلك، والصحيح التحريم، ومن 
 أباحها قاؿ: قد قطع رسوؿ اهلل العصمة بقولو : ))أزواجي في الدنيا ىن أزواجي في اآلخرة((.

 قولو تعالى:و 
 }َوُأْوُلو اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض{

قيل: أجاز رسوؿ اهلل بين المؤمنين فكاف إذا مات أحدىما ورثو اآلخر، وقد استدؿ بهذه اآلية 



عليو -من ورث ذوي األرحاـ، وىم أكثر األئمة والحنفية و ذىب إليو من الصحابة علي 
اء وابن مسعود وأبو عبيدة وبو قاؿ شريح وعمر بن عبد وعمر ومعاذ وأبو الدرد -السبلـ
 العزيز.
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وقاؿ القاسم والشافعي واإلماـ يحيى بن حمزة أنو ال ميراث لهم، وذىب إلى ىذا من الصحابة 
 زيد بن ثابت، وأبو بكر، وابن الزبير.

يرث الخاؿ  وروي عن ابن مسعود وابن عمر القوالف معاً، وذىب طائفة من أىل الحديث أنو
وحده، وذىب بعض العلماء إلى قسمة الماؿ بينهم بالسوية قربوا أـ بعدوا، وحجتنا ىذه اآلية 

فإنها قد جعلت للرحم أولوية فبل تصرؼ إلى بيت الماؿ مع وجود بنت بنت أو بنت أخ، وىي 
أولى، دليل أيضاً على إثبات الرد، فبل يصرؼ ما زاد على نصيب البنت إلى بيت الماؿ؛ ألنها 

ال يقاؿ المراد ىنا في اإلماـ؛ ألف اإلمامة ال تستحق من طريق اإلرث، ومن األدلة قولو : 
 (1))الخاؿ وارث(( وروي ))الخاؿ وراث من ال وارث لو((. )

أنو قسم بين عمة وخالة فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث،  -عليو السبلـ-وعن علي 
 د، ومن رد ورث ذوي األرحاـ.ومن ورث ذوي األرحاـ قاؿ بالر 

__________ 
 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)

 .2104/ح422/ص4، ج2103/ح422/ص4أخرجو الترمذي في سننو ج
 .189/ح28/ص1و ابن حنبل في مسنده ج
 .8004/ح383/ص4، ج8002/ح382/ص4و الحاكم في مستدركو ج

 ،6353/ح76/ص4، ج6352/ح76/ص4و النسائي في سننو الكبرى ج
 .62/ح86/ص4، ج61/ح86/ص4، ج57/ح86/ص4و الدارقطني في سننو ج

، 1232/ح647/ص3، ج286/ح307/ص1و ابن راىويو في مسنده ج
 .1234/ح648/ص3ج

، 11994/ح215/ص6، ج11993/ح215/ص6و البيهقي في سننو الكبرى ج
 .11995/ح215/ص6ج

 3052/ح474/ص2و الدارمي في سننو ج
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وقاؿ المهدي محمد بن المطهر الرد ثابت وال ميراث لذوي األرحاـ، ومن أبطل ميراثهم قاؿ: 
إف العصبة ال ينقطعوف، ولكن حصل اللبس وإا التبس المالك كاف الماؿ لبيت الماؿ، ومن 
حجج المورثين أف قالوا: وقد ثبت اإلجماع أف معتق األـ يرث وىو عصبة لؤلـ من النسب، 

أقوى، فلـز أف يكوف الخاؿ وأب األـ وارثين، وىذا يرد عليو أف يقاؿ: ىذا وعصبة النسب 
 وارد عليكم إف ورثتم معتق األـ قبل األـ أما العصيفري فقد قدـ ذوي األرحاـ على معتق األـ

 وقولو تعالى
 ?إال أف تفعلوا إلى أولياؤكم معروفاً?.

لك إال الوصية؛ ألف الوصية للوارث ال واختلف المفسروف في األولياء المذكورين فقيل: أراد بذ
 تصح، ىذا ما في الكشاؼ.

وقد روي أف المراد باألولياء المذكورين، فقيل: أراد بذلك من غير القرابة عن ابن زيد ، 
 ومقاتل.

وقيل: أراد باألولياء القرابة من المشركين، وىذا مروي عن محمد بن الحنفية، وقتادة، وعطاء، 
بقولو في سورة الممتحنة: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم وعكرمة، واعترض ىذا 

 َأْولَِياَء{.
َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم  وقيل: ىذا يصح في أىل الذمة في قولو تعالى في الممتحنة: }الَ يَػنػْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم  ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبػَرُّوُىْم َوتُػْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ يُػَقاتُِلوُكْم ِفي الدّْ
اْلُمْقِسِطيَن{ والمراد بالمعروؼ الوصية لهم، وقد دلت اآلية على صحة الوصية جملة، لكن قد 

 انطوى كبلـ المفسرين في ىذا على مسألتين:
 األولى: الوصية للوارث.
 والثانية: الوصية للكافر.

أما األوؿ فمذىب عامة األئمة أنها تصح كاألجنبي، وادعى أبو طالب إجماع أىل البيت وذلك 
أخذا بالعمـو في قولو تعالى: }ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها{ وبقولو تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا 

َربِيَن{ ونسخ الوجوب ال ينسخ َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْف تَػَرَؾ َخْيراً اْلَوِصيَُّة لِْلَوالِ  َدْيِن َواألَقػْ
 االستحباب.
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وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: وقد يدعوف أنو إجماع أنها ال تصح، وىذا 
يحكى عن المؤيد باهلل، ورواه زيد بن علي عن علي عليو السبلـ واحتجوا بقولو : ))إف اهلل قد 

( تأولناه على الوجوب، أو على أف المراد بما 1بل وصية لوارث(( )اعطى لكل ذي حق حقو ف
زاد على الثلث، وخص الوارث؛ ألنهم كانوا يورثوف بالوصية، وقوؿ المؤيد باهلل األخير مع 

الفقهاء، واختلفوا إذا جاء الوارث، فاألكثر الصحة؛ ألف المنع لحقو لكوف ذلك يؤدي إلى 
 الشحناء.

حكى عن الشافعي أنو ال يصح لعمـو المنع، ويقولوف: لم يعقل معنى وقاؿ أىل الظاىر وىو ي
 المنع.

__________ 
 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)

 .3643/ح248/ص6، ج3641/ح247/ص6أخرجو النسائي في سننو ج
 .2121/ح435/ص4، ج2120/ح434/ص4و الترمذي في سننو ج
، 2713/ح906/ص2، ج2712ح/905/ص2و ابن ماجو في سننو ج

 .2714/ح906/ص2ج
 .3565/ح297/ص3، ج2870/ح114/ص3و أبو داود في سننو ج

 ،17701/ح187/ص4، ج17700/ح186/ص4و ابن حنبل في مسنده ج
 .1217/ح169/ص1، ج1127/ح154/ص1و الطيالسي في مسنده ج

 ،4140/ح203/ص4، ج3609/ح54/ص4و الطبراني في معجمو الكبير ج
 .6470/ح107/ص4، ج6468/ح107/ص4سننو الكبرى ج و النسائي في

، 9/ح70/ص4، ج8/ح70/ص4، ج166/ح41/ص3و الدارقطني في سننو ج
 .89/ح97/ص4ج

 .621/ح361/ص1، ج541/ح310/ص1و الطبراني في مسند الشاميين ج
 .788/ح90/ص2و ابن عمرو الشيباني في اآلحاد والمثاني ج

 ،12185/ح244/ص6، ج11982/ح212/ص6و البيهقي في سننو الكبرى ج
 .2458/ح344/ص4، ج1508/ح79/ص3و أبو يعلى في مسنده ج

 .949/ح239/ص1و ابن الجارود في المنتقى ج
 .26107/ح283/ص5، ج5859/ح9/ص2و عبد الرزاؽ في مصنفو ج

 .16306/ح47/ص9، ج7277/ح148/ص4و ابن أبي شيبة في مصنفو ج
 3260/ح511/ص2، ج2529/ح317/ص2و الدارمي في سننو ج
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أما صحة الوصية لؤلجنبي فهو كاإلجماع، وفي النهاية عن الحسن وطاووس وإسحاؽ ال تصح 
َربِيَن{.  الوصية؛ ألف األلف والبلـ كالحصر، وذلك في قولو تعالى: }اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألَقػْ

وإذا قد صح اإليصا بالعتق  قلنا: عمـو األدلة تقضي بالجواز في قولو : ))بالثلث والثلث كثير((
 مع كوف العبد أجنبياً.

 وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.
َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلوُكْم ِفي  قاؿ في الشرح باإلجماع ويستدؿ عليو بقولو تعالى: }الَ يَػنػْ

يِن{ اآلية.  الدّْ
 ن كالذمي.قاؿ أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأم

وأما الوصية للحربي فبل تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقولو تعالى: }ِإنََّما 
َهاُكُم اللَُّو{ اآلية.  يَػنػْ

 وفي الشرح عن الشافعي أنها جائزة.
 قولو تعالى:

ُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َوُجُنوداً لم }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم جُ 
 تروىا {
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ىذا وارد في حديث األحزاب يـو الخندؽ، وفي حديث الخندؽ أف نعيم بن مسعود أتا رسوؿ 
عليو -اهلل فقاؿ: إني أسلمت ولم يعلم قومي، فمرني بما شئت وىو من غطفاف، فقاؿ 

لحرب خدعة(( فجاء إلى بني قريضة فقاؿ: قد علمتم أف : ))خذؿ عنا ما استطعت فا-السبلـ
ديني ودين آبائكم واحد، وأف قريش وغطفاف إف راوا نهزة أصابوىا وإال انصرفوا، وال طاقة لكم 

بحرب محمد فبل تقاتلوا حتى تأخذوا رىائن من قريش وغطفاف، إف محمداً إف حاربكم 
ى قريش وغطفاف وقاؿ: إف ىؤالء اليهود ندموا نصروكم عليو، فقالوا: نعم الرأي ىذا، ثم جاء إل

على ما فعلوا وقد صالحوا محمد ووعدوه أف يأخذوا منكم رىائن من أشرافكم ويدفعوىا إليو 
فيضرب أعناقهم، ثم يكونوا يداً عليكم، فلما كاف ليلة السبت أرسل أبو سفياف وغطفاف إلى 

ة غدًا، فقالوا: غداً يـو سبت لن نحارب بني قريضة فقالوا: إنا بدار مضيعة والبد من المناجز 
وإنا لن نحارب معكم حتى تعطونا رىائن، فإنا نخشى إف كاف الظفر لمحمد أف ترجعوا إلى 



ببلدكم فأبوا أف يرىنوا، وقالوا: صدؽ نعيم، وكاف ذلك سبباً في تفرقهم، وسار رسوؿ اهلل إلى 
المسير إلى بني قريضة فقاؿ صلى وقت الظهر وأمره ب -عليو السبلـ-المدينة فجاءه جبريل 

اهلل عليو وآلو: ))من كاف سامعاً فبل يصلين العصر إال في بني قريضة(( ويروى أف صبلة العصر 
فاتت على ناس فلم يصلوىا إال بعد العشاء اآلخرة، وكاف من القصة تحكيم سعد بن معاذ، 

 وحكم بقتل من أخصر مئزره،
 وىذه القصة قد تضمنت أحكاماً:

رضي -: جواز الكذب للنصرة في الحرب، وقد روي في البخاري ومسلم عن أـ كلثـو األوؿ
أنها سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرًا  -اهلل عنها

ويقوؿ خيرًا(( وزاد مسلم في روايتو: ولم أسمعو يرخص في شيء مما يقوؿ الناس إال في ثلث 
 بلح بين الناس، وحديث الرجل امرأتو، والمرأة زوجها.وإال ص -يعني الحرب-
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قاؿ النواوي: فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، قاؿ: وقد ضبط العلماء 
ما يباح فيو، وأحسن ما رأيتو ما قالو الغزالي أف الكبلـ وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد 

ب، فالكذب حراـ؛ ألنو ال يحتاج إليو، وإف لم محمود يمكن التوصل إليو بالصدؽ والكذ
يمكن إال بالكذب، وإف كاف المقصود واجباً كأف يختفي رجل من ظالم خوؼ القتل فالكذب 

واجب، وذلك بأف يخفيو، وكاف المقصود مباحاً فالكذب مباح، فلو كاف معو وداعة لغيره 
واألحوط أف يرى ولو حلف ما وطلبها الظالم ليأخذىا فالكذب واجب، ولو أخبر بها ضمنها، 

 ىي معو لزمو الحلف، ويوري في يمينو، فإف لم حنث على األصح.
وقيل: ال يحنث وىذا كبلـ النواوي، فصار الكذب حراماً وواجباً ومكروىاً ومباحاً، فالحراـ 
حيث ال تدعو ضرورة دينية إليو، وتوىمو من جور وصنع األخبار في الترغيب في الطاعات 

في المعاصي خطأ، ذكره في منتخب األحياء؛ ألف ذلك يؤدي إلى عدـ الثقة في والتسديد 
الشرائع، والواجب حيث يحصل بالصدؽ قبيح، والمكروه أف يوري فيما ال ضرورة فيو؛ ألف فيو 

تعزير بالسامع، وخداعاً، وفي منتخب األحياء جعلو حراماً أعني التورية التي ال يحتاج إلى 
 مقصودىا.
ما ال يمكن التوصل إلى المحمود إال بو، ولم يكن المقصود واجباً، وينظر في  والمباح ىو

صورة المباح، وقد تقدـ طرؼ من ىذا، وقد ذكر من ىذا أو قد ذكر الكثير من أىل العلم في 
التورية آثار كثيرة، وفي حديث نعيم بن مسعود أنو قاؿ لقريش وغطفاف: إف بني قريضة قد 



 واجب، وظاىره من غير تورية، فهذا حكم، وقد تقدـ ذكر ىذا. صالحوا محمداً كذب وىو
الحكم الثاني: جواز مخالطة الكفار واإليهاـ بأنو على ملتهم لمصلحة، وفي قصة أىل الكهف 

 وىو ما حكى اهلل سبحانو من قولو: }َوْلَيتػََلطَّْف َواَل ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحدًا{ نظير ىذا.
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، ويأتي مثلو من اإلماـ كما قاؿ أىل الحكم الثالث:  أف أمر رسوؿ اهلل بتأخير الفرض الـز
، فأمر عمر بتركها -عليو السبلـ-المذىب أف حي على خير العمل كاف ثابتاً وقت الرسوؿ 

 لرأي مصلحة.
قالوا: ولئلماـ أف يفعل مثل ذلك، وقد يورد على ىذا أف المصالح المرسلة شرطها أف ال تصادـ 

 يضاً فقد قيل أف ىذا قبل أف تنزؿ صبلة المسايفة.الشرع، وأ
الحكم الرابع: جواز التحكيم، وىذه المسألة خبلفية بين العلماء، والذي ذكره المؤيد باهلل وىي 

تحكى عن زيد بن علي والناصر، وأحد قولي الشافعي أف الخصمين إذا حكما رجبًل فحكم 
 بينهما نفذ حكمو.

أحد قولي الشافعي : ال ينفذ؛ ألنا لو قلنا أنو طريق إلى صحة وقاؿ أبو طالب وأبو حنيفة و 
الحكم، أدى ذلك إلى أف يستغنى عن اإلماـ وقضائو، والمؤيد باهلل احتج بحديث سعد بن 
معاذ، وبقولو تعالى في سورة النساء: }فَابْػَعُثوا َحَكماً ِمْن َأْىِلِو َوَحَكماً ِمْن َأْىِلَها{ اآلية، وقد 

 ابة.فعل ذلك الصح
قاؿ في مهذب ش: وقد تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثماف وطلحة 

 إلى جبير بن طعم.
الحكم الخامس: أف اإلنبات بلوغ وىذا مذىبنا لهذا الحديث، وعند ح ليس ببلوغ، وعند س 

انُوا َعاَىُدوا ىو بلوغ في المشركين، وفي المسلمين قوالف، ومنشأ الخبلؼ قولو تعالى: }َوَلَقْد كَ 
 اللََّو ِمْن قَػْبُل الَ يُػَولُّوَف اأَلْدبَاَر{.

.  ثمرة ذلك قبح الفرار وىذه مطلقة، ويدؿ على أف الوفاء بالعهد الـز
 قيل: أراد بو اإليماف.

 قولو تعالى:
ـَ َلُكْم{  }يَاَأْىَل يَػْثِرَب اَل ُمَقا

لك داللة على جواز تسمية مدينة ىذا قوؿ طائفة من المنافقين وقيل من اليهود، وليس في ذ
 رسوؿ اهلل بيثرب، وقد جاء في الحديث أنو نهى عن تسمية المدينة بيثرب، وسماىا طيبة.



 قولو تعالى:
 }َقْد يَػْعَلُم اللَُّو اْلُمَعوِّْقيَن ِمْنُكْم{

 دؿ على قبح التخذيل عن الجهاد، وقبح الجبن والبخل في أمر الجهاد.
 قولو تعالى:
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 }َفرِيقاً تَػْقتُػُلوَف َوتَْأِسُروَف َفرِيقاً، َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوِديَاَرُىْم{
 دؿ على جواز القتل واألسر.

قيل: قتل رسوؿ اهلل من أىل خيبر من ثمانمائة إلى تسعمائة، وقيل: ستمائة، وأسر سبعمائة، 
 اؿ: ))إنكم في منازلكم((.وجعل منازلهم للمهاجرين دوف األنصار، فقالت األنصار في ذلك فق

وقاؿ عمر: أما تخمس كما خمست يـو بدر فقاؿ: ))ال، إنما جعلت ىذه طعمة لي دوف 
الناس(( فقاؿ: رضينا بما صنع اهلل ورسولو، ىكذا في الكشاؼ، وكاف في حكم سعد أنو يقتل 

لقد حكمت مقاتلهم، وتسبى نساءىم وذراريهم، وأقره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وقاؿ: ))
 بحكم اهلل من فوؽ سبعة أرقعة((.

 وثمرتها جواز القتل واألسر، وملك أموالهم وديارىم، وسبي نسائهم وذراريهم.
 قولو تعالى:

نْػَيا َوزِيَنتَػَها فَػتَػَعالَْيَن ُأَمتػّْعْ  ُأَسرّْْحُكنَّ ُكنَّ وَ }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْف ُكْنُتنَّ ُتِرْدَف اْلَحَياَة الدُّ
 َسَراحاً َجِميبًل{.

النزوؿ: قيل: إف نساء النبي سألتو شيئاً من عرض الدنيا، وأذينو بزيادة النفقة فهجرىن شهرًا، 
فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآليات، فبدأ صلى اهلل عليو بعائشة وقرأ عليها اآليات، فاختارت اهلل 

ىن اهلل تعالى على ذلك ونزؿ قولو تعالى: }اَل ورسولو، ثم خيرىنَّ فاخترفَّ اهلل ورسولو، فشكر 
َيِحلُّ َلَك النَّْساُء ِمْن بَػْعُد{ وفي ىذه داللة على أف االمرأة ال يحل لها التعنت على زوجها 

المؤمن بزيادة على وجو يؤذيو، وأنو إذا صدر منها ما يؤذيو فلو ىجرىا، واختلف المفسروف ىل 
وبين الدنيا واآلخرة، فعن الحسن خيرىنَّ بين الدنيا واآلخرة، خيرىنَّ بين البقاء وبين الطبلؽ، 

 واألكثر بين الطبلؽ والبقاء.
واختلف العلماء إذا خير الزوج امرأتو فقاؿ لها: اختاري نفسك، فقالت: اخترت واخترت 

 نفسي، فمذىب األئمة والشافعي تقع طلقة رجعية كالطبلؽ المطلق وىو قوؿ الشافعي.
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أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة؛ ألنها لو كانت رجعية بطل التخيير برجعتو لها، وقد استخرج وقاؿ 
الطبلؽ في التخيير من تخيير رسوؿ اهلل ، لكن قاؿ أىل المذىب وأبو حنيفة والشافعي: البد 

 أف ينوي الزوج الطبلؽ؛ ألف ذلك محتمل.
 وأما نية المرأة فبل تعتبر عندنا.

 عتبرة.وقاؿ الشافعي: إنها م
قاؿ أبو حنيفة: إف أراد بقولو اختاري الثبلث لم تقع ثبلثاً، وإف نوى بقولو: أمرؾ بيدؾ الثبلث 

وقعت ثبلثاً، ثم إف مذىب األئمة وح لها الخيار في المجلس، وإف قاؿ: ما لم يحصل أمر يعد 
 إعراضاً في العادة.

 حتى تصلح أف تكوف جواباً.وقاؿ الشافعي: البد أف يكوف االختيار منها عقب كبلـ الزوج 
 وقاؿ الحسن وقتادة والزىري: لها الخيار في المجلس وغيره.

أما لو كانت االمرأة اختارت زوجها فبل يقع شيء عندنا وح وص، وش، وىو مروي عن ابن 
 .-عليو السبلـ-عباس، وابن مسعود، ورواية عن علي 

ؿ اهلل زوجاتو فاخترنو، أفترى  قاؿ مسروؽ: سألت عائشة عمن خير زوجتو؟ فقالت: خير رسو 
 كاف ذلك طبلقًا.

رواية ثانية أنها إف اختارت نفسها تكوف طلقة  -عليو السبلـ-وروي فلم يعده شيئاً عن علي 
 بائنة، وإف اختارت زوجها تكوف طلقة رجعية.

 قاؿ في التهذيب: وعن زيد إف اختارت زوجها فهو واحدة، وإف اختارت نفسها فثبلثاً.
مذىب مالك والتمليك عندنا وىو أف يقوؿ: ملكتك طبلقك أو جعلت أمرؾ إليك، قاؿ: وىو 

 فالتخيير أنها ال تطلق نفسها إال مرة واحدة، وىذا مروي عن عمر وابن مسعود، وابن عباس.
قاؿ في النهاية: وقد قيل: القوؿ قولها في إعداد الطبلؽ في التمليك، وليس للزوج مناكرتها، 

 ابن المسيب، والزىري، وعطاء.وىذا مروي عن علي و 
قاؿ في النهاية: ورأى قـو أف التمليك ليس شيء؛ ألف ما جعل الشرع بيد الزوج لم يجعل بيد 

، فهذا حكم يتعلق بهذه اآلية.  المرأة، وىو قوؿ أبي محمد بن حـز
 وقولو تعالى:

}  }فَػتَػَعالَْيَن ُأَمتػّْْعُكنَّ
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متعة الطبلؽ، وىذا حكم باف في حكم المتعة، فعند ؾ، وابن  قيل: أراد بالمتعة المهر، وقيل:
 أبي ليلى، والليث: المتعة مندوبة، ومستحبة مطلقًا.

 وقاؿ الحسن: لكل مطلقة متعة إال المختلعة والمبلعنة.
وعن سعيد بن جبير: المتعة حق مفروض، ومذىبنا وأبي حنيفة واصحابو تجب المتعة إف طلق 

 هرًا.قبل الدخوؿ ولم يفرض م
 وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة.

وعن الزىري: متعة يقضي بها السلطاف وىي إف طلق قبل الدخوؿ ولم يفرض مهراً ومتعة حتى 
على المتعين وىي من طلق بعدما يفرض، ومن دخل وخاصمت امراة إلى شريح في متعو فقاؿ: 

تعالى في سورة البقرة:  متعها إف كنت من المتقين، ولم يجبره، وىذا إشارة إلى قولو
}َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقيَن{ والمتعة صحيح للمذىب ما ذكره أصحاب 

جعفر أنها كسوة، ومثلها من مثلو، وفي الكشاؽ وىي درع وملحفة وخمار على حسب السعة، 
لك فلها األقل، وال ينقص من خمسة واالقتار، قاؿ فيو: إال أف يكوف نصف مهرىا أقل من ذ

دراىم؛ ألف أقل المهر عشرة، وىذا قوؿ أبي حنيفة، وعند الناصر والشافعي المتعة غير مقدرة، 
 وأعبلىا خادـ، وادناىا خاتم، وأوسطها ثوب.

 وقولو تعالى:
 }ُأَسرّْْحُكنَّ َسَراحاً َجِميبًل{

، وىذا توىم بقوؿ من قاؿ: إف التخيير أي طبلقاً جميبل من غير إضرار، ويكوف موافقاً للسنة
بين الدنيا واآلخرة، فإف اخترف الدنيا سرحهن أي طلقهن، ومن قاؿ إنو بين الطبلؽ والبقاء 

فالمراد بالتسريح اإلرساؿ والترؾ، ال أنو يحتاج إلى طبلؽ منو، وفي التهذيب: اختار أبو علي 
 قوؿ الحسن: ليس بتخيير طبلؽ ولكنو عدة.

 قولو تعالى:
 }يَاِنَساَء النَِّبيّْ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن{
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وإنما ضوعف عقابهن ضعفين؛ ألف نعم اهلل عليهن أكثر، وفضلهن على غيرىن أكبر، ولهذا 
ىل، وقاؿ: حد الحر أكثر إف ذنب العالم أعظم من ذنب الجا -رضي اهلل عنهم-قاؿ العلماء 

من حد العبد، ويقاؿ: العقوبة على قدر المثوبة، وقيل: ألف في ذلك ىتكاً لحرمة رسوؿ اهلل 
 وأذية لو، وتنفير عنو.



 وقولو ضعفين، قيل: أراد مثلثة وىذا ىو الظاىر.
 وعن عبيدة: الضعفاف ثبلثة أمثاؿ، وقيل: أربعة أمثاؿ؛ ألف الضعف مثبله.

 قولو تعالى:
 َمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ إلى قولو: نُػْؤتَِها َأْجَرَىا َمرَّتَػْيِن{}وَ 

 القنوت المبلزمة للطاعة، وإنما كاف أجرىن مثلي غيرىن ألمرين:
 األوؿ: ألف مشقتهن أكثر من حيث صبرف على المشقة وحسن معاشرتو .

 والثاني أنو يقتدى بهن فيكبر ألجل ذلك الصبلح فصرف سببًا.
المسبب يكوف ثوابو أكثر إذا فعل ألجل سببو، فمن أوصى بقربة كثر ثوابو إف  وثمرة ىذا أف

 فعل الموصي إليو ما أوصى بو.
 قولو تعالى:

 }َفبلَ َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِؿ{
ثمرة ذلك أف ما دعا إلى القبيح قبح؛ ألنو تعالى قاؿ: }فَػَيْطَمَع الَِّذي ِفي قَػْلِبِو َمَرٌض{ قيل: أراد 

 القبيح والميل إلى المعاصي، وقيل النفاؽ.بالمرض شهوة 
 وقولو تعالى:

 }َوقُػْلَن قَػْوالً َمْعُروفًا{
يعني ال يكوف فيو لين يطمع من مرض قلبو، وفي ذلك داللة على جواز كبلـ النساء للرجاؿ 

رضي -كانت تكلم الرجاؿ، وعائشة   -عليو السبلـ-على وجو الخضوع كما روي أف فاطمة 
 تفتي. -اهلل عنها

-وذلك أمر بالحجبة، وقراءة األكثر -بفتح القاؼ-قولو تعالى: }َوقَػْرَف{ قراءة نافع وعاصم
 وذلك أمر بالوقار في البيوت. -بكسر القاؼ

 قولو تعالى: }َوالَ تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْلَجاِىِليَِّة األُوَلى{.
الزمن الذي ولد فيو  قاؿ في الكشاؼ: وأراد القديمة التي يقاؿ لها الجاىلية الجهبل، وىي

 إبراىيم كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجاؿ.

(2/110) 

 

وقيل: ما بين آدـ ونوح، وقيل: ما بين إدريس ونوح، وقيل: زمن داود وسليماف، والجاىلية ما 
 بين عيسى ومحمد .

 واألخرى ما بعده من الفسوؽ والفجور.قاؿ: ويجوز أف يريد باألولى ما قبل اإلسبلـ، 



 قولو تعالى:
 }َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت{

 قيل: الخاشع المتواضع هلل بقلبو وجوارحو.
وقيل: الذي إذا صلى لم يعرؼ من عن يمينو وشمالو، والمتصدؽ الذي يزكي مالو، وال يبخل 

 بالنفل.
ين، ومن صاـ البيض في كل شهر فهو وقيل: من تصدؽ في كل اسبوع بدرىم فهو من المتصدق

 من الصائمين.
 قولو تعالى:

اِكرِيَن اللََّو َكِثيرًا{  }َوالذَّ
قيل: من ال يكاد يخلو من ذكر اهلل بقلبو أو بلسانو، أو بهما، و يدخل في ذلك قراءة القرآف، 

 واالشتغاؿ بالعلم.
كتبا من الذاكرين اهلل كثيرًا   وعنو : ))من استيقظ من نومو وأيقظ امرأتو فصليا جميعاً ركعتين

 (1والذاكرات((. )
__________ 

 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)
 1189/ح 461/ص 1أخرجو الحاكم في مستدركو ج 

 .1610/ح205/ص3وأخرجو النسائي في سننو ج
، 2568/ح308/ص6، ج2567/ح307/ص6و ابن حباف في صحيحو ج

 .2569/ح309/ص6ج
 .1148/ح183/ص2ن خزيمة في صحيحو جو اب

 .1336/ح424/ص1، ج1335/ح424/ص1و ابن ماجو في سننو ج
، 1450/ح70/ص2، ج1309/ح33/ص2، ج1308/ح33/ص2و أبو داود في سننو ج

 .1451/ح70/ص2ج
، 7404/ح250/ص2، ج7363/ح247/ص2و ابن حنبل في مسنده ج

 .9625/ح436/ص2ج
، 1189/ح461/ص1ج، 1164/ح453/ص1و الحاكم في مستدركو ج

 .3561/ح452/ص2ج
 .3448/ح295/ص3و الطبراني في معجمو الكبير ج
، 1310/ح413/ص1، ج1300/ح411/ص1و النسائي في سننو الكبرى ج

 .11406/ح432/ص6ج



 .248/ح160/ص1و الطبراني في معجمو الصغير ج
 .240/ح346/ص1و الحارث / الهيثمي في مسنده )الزوائد( ج

 .4420/ح501/ص2، ج4419/ح501/ص2كبرى جو البيهقي في سننو ال
 .1112/ح361/ص2و أبو يعلى في مسنده ج

 .6607/ح72/ص2و عبد الرزاؽ في مصنفو ج
 

 .4738/ح48/ص3و ابن أبي شيبة في مصنفو ج
 2965/ح219/ص3و الطبراني في معجمو األوسط ج
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راد بالفروج ما ىو وقيل: الصائمين من صاـ رمضاف، وقيل: الممسكين عن القبائح، والم
 الظاىر.

 وقيل: المنافذ من السمع والبصر، والفم والفرج.
 قولو تعالى:

ْم َوَمْن }َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو َأْمراً َأْف َيُكوَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة ِمْن َأْمِرىِ 
 َضبَلالً ُمِبينًا{. يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد َضلَّ 

النزوؿ: روي عن ابن عباس، ومجاىد، وقتادة أف رسوؿ اهلل خطب زينب بنت جحش بن رئاب 
عليو -الهبللية ليست بقرشية وىي بنت عمتو ؛ ألف أمها أميمة بنت عبد المطلب فخطبها 

أخوىا عبد  لزيد بن حارثة، وكاف رسوؿ اهلل اشتراه في الجاىلية ثم أعتقو، فأبت وأبا -السبلـ
 اهلل، فنزلت فأنكحها زيد بن حارثة.

فقيل: وزوجها  -عليو السبلـ-وقيل: ىي أـ كلثـو بنت عقبة بن أبي معيط وىبت نفسها للنبي 
زيداً فسخطت وأخوىا، وقاال: إنما أردنا رسوؿ اهلل فزوج عبده، ثم حصل منهم الرضا بما أراد 

. 
 وثمرة ىذا جواز زواجة االمرأة من غير كفؤ.

 قولو تعالى:
 }َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي َأنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِو َوَأنْػَعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك{

المعنى أف زيد بن حارثة أنعم اهلل عليو باإلسبلـ، وأنعمت عليو بالعتق، وأنو لما تزوج بزينب بنت 
عليَّ وتؤذيني بلسانها فقاؿ لو :  جحش ووقفت معو أياماً فأراد طبلقها، وقاؿ: إنها تكثر



))امسك عليك زوجك(( قيل: ىذا أمر إباحة وإرشاد ال أمر إيجاب، وذلك أف رسوؿ اهلل لما 
رأىا وقع في نفسو موقعاً لها وقاؿ: ))سبحاف مقلب القلوب(( ففطن زيد لذلك فطلقها وكاف 

زوجها طبلقها، فلما من خواص رسوؿ اهلل أف االمرأة إذا وقعت في قلبو بموقع وجب على 
 طلقها زوجها اهلل من رسولو.

 وقولو تعالى:
 }َوُتْخِفي ِفي نَػْفِسَك َما اللَُّو ُمْبِديِو{
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قيل: أخفى رسوؿ اهلل رغبتو فيها؛ ألف ال يطلقها زيد ألجلو، وقيل: أخفا محبتها، وقاؿ لو: 
 امسكها، وقيل: ىذا خطاب لزيد أي يخفي طبلقها واهلل مبديو.

 قولو تعالى:
َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي الَ َيُكوَف َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَيا  ئِِهْم{}فَػَلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمنػْ

قيل: لما تزوجها قاؿ المنافقوف تزوج محمد حليلة ابنو وىو ينهى عنو، وكاف يقاؿ: زيد بن 
نزؿ قولو: }َما َكاَف ُمَحمٌَّد َأبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم{ وقاؿ تعالى: محمد لما رباه رسوؿ اهلل ، ف

عليو -}اْدُعوُىْم آِلبَائِِهْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّو{ فسمي بعد ذلك زيد بن حارثة، ولما أراد 
 زواجتها قاؿ: ))ما اسمك((؟ قالت: برة، فسماىا زينب. -السبلـ

 ني واستحباب حسن االسم، وقلب التسمية بما ال يليق.وثمرة ىذه جواز حليلة المتب
ُهنَّ َوَطرًا{ على أف الخطبة ال تزوج لمن خطبت  قاؿ الحاكم: ويدؿ قولو تعالى: }ِإَذا َقَضْوا ِمنػْ
 وحصلت المراضاة، والمأخذ خفي، ودلت على جواز نكاح من لم يمسها رؽ لمن مسو الرؽ.

 قولو تعالى:
َمُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكًرا َكِثيرًا، َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبًل، ُىَو الَِّذي ُيَصلّْي َعَلْيُكْم }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آ

 َوَمبلَِئَكُتُو{
اختلف المفسروف في الذكر المأمور بو، فقيل: ىو باللساف وىو أف يذكر بأسمائو الحسنى 

 وصفاتو المنزىة لو مما ال يليق بو.
 بالقلب.وقيل: ىو الذكر 

 وعن ابن عباس: لم يفرض اهلل تعالى على عباده فريضة إال جعل لها حداً غير الذكر.
وقيل: المراد الذكر في عامة األحواؿ، وفي الحديث عنو : ))ذكر اهلل على فم كل مسلم(( 

 وروي: ))في قلب كل مسلم((.



 أكبر، وال حوؿ وال قوة إال وعن قتادة: ىو قولو سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل
 باهلل، فيكوف أمر ندب.

 وعن مجاىد: ىذه الكلمة يقولها الطاىر والجنب.
 وقيل: اعتقاد التوحيد والعدؿ، فيكوف أمر إيجاب.
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 وقيل: المراد أف تكوف على طاعتو أبدًا.
 وقيل: أراد الذكر في الصبلة، وقولو: وسبحوه.

 ذكروا اهلل وسبحوه موجهاف إلى البكرة واألصيل، وأراد في كل وقت.قاؿ جار اهلل: الفعبلف وا
 وقيل: أراد صبلة الفجر والعصر.

 وقولو تعالى:
 }ُىَو الَِّذي ُيَصلّْي َعَلْيُكْم َوَمبلَِئَكُتُو{

لقائل أف يحتج بهذا على جواز الصبلة على آحاد المؤمنين كما ىو المذىب خبلفاً ألبي ح 
 غير ىذا الموضع.وش، وقد شرح ذلك في 

 قولو تعالى:
 }َوالَ ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن{

 ىذا متعلق بما قبلو، أي اثبت على طاعة اهلل، وال تطع الكافرين بالمداىنة.
 وقولو تعالى:

 }َودَْع َأَذاُىْم{
 المراد اعرض عن أذاىم فإف اهلل يكفيكهم.

 وقيل: ال تؤذىم بضر، وقيل: حتى تؤمر.
ابن عباس: ىذه نسختها آية السيف، وذلك ألنها تحتمل إضافة األذى إلى الفاعل  وعن

 والمفعوؿ.
 قولو تعالى:

ُكْم َعَلْيِهنَّ }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف َتَمسُّوُىنَّ َفَما لَ 
ٍة تَػْعتَ   دُّونَػَها َفَمتػُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراًحا َجِميبًل{ِمْن ِعدَّ

 ىذه الجملة لها ثمرات:
منها أف لفظ النكاح يطلق على العقد، وىذا إجماع لكن اختلف على حقيقة في العقد أو في 



الوطء أو مشترؾ فقاؿ عامة األئمة إنو حقيقة في العقد لورود آيات من كتاب اهلل بذلك، 
 د اإلطبلؽ حمل اللفظ على حقيقتو فهذه آية.والواجب عن

 وقولو تعالى في سورة النساء: }فَانِكُحوُىنَّ بِِإْذِف أْىِلِهنَّ{ واإلذف ال يعتبر في الوطئ.
 وقولو تعالى: }فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَّْساِء{ وقد ورد في اللغة نحو قوؿ األعشى:

 وال تقرين من جارة إف سرىا
 

 حراـ فانكحن أو تأبداعليك 
 

فالوا: وحيث يراد بو الوطئ فهو محموؿ على المجاز، نحو قولو : ))لعن اهلل ناكح اليد وناكح 
 البهيمة(( وقوؿ الفرزدؽ:

 التاركين على طهر نسائهم
 

 والناكحين بشطي دجلة البقرا
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بو العقد، حمبًل على  وقاؿ الحنفية: بل حقيقة في الوطئ، ولكن ما ورد في القرآف فالمراد
المجاز؛ ألنو طريق إلى الوطئ، وسبب لو ، ونظيره تسميتهم للخمر باإلثم لما كاف يؤدي إلى 

 اإلثم. قاؿ الشاعر:
 شربت اإلثم حتى زاؿ عقلي

 
 كذاؾ اإلثم يذىب بالعقوؿ

 
 وقوؿ الزاجر:

 كانما الوابل في مصبابو
 

 اسنمة االباؿ في سحابو
 

 نت سبباً في ارتفاع األسنمة.سما الماء أسنمة لما كا



 وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: اللفظة مشتركة لورودىا باألمرين.
قالت الحنفية: ما ورد في القرآف أراد بو المجاز وىو العقد؛ ألنو لو أراد الوطئ لكنا عنو 

 بالمساس والمبلمسة، أو القرباف أو الغشياف؛ ألف ذلك من آداب القرآف.
كي: داللتو الشرعية العقد، وداللتو اللغوية الوطئ، وقد فرع على ىذا وقاؿ في نهاية المال

 الخبلؼ فروع:
؟ فمذىب األئمة  منها ىل الوطئ من غير ملك وال شبهة ملك وال نكاح وال شبهة نكاح يحـر

، وأنو خارج من داللة اآلية في قولو تعالى في سورة النساء:  عليهم السبلـ والشافعي أنو ال يحـر
نِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَّْساِء{ وىذا قوؿ الشافعي، والرواية الظاىرة عن مالك وىو }َوالَ تَ 

قالت: سئل النبي عن  -رضي اهلل عنها-قوؿ ربيعة، والليث والزىري، وقد ورد خبر عائشة
يحـر الحراـ الرجل يتبع المرأة حراماً ايلج بيتها أو يتبع البيت حراماً أف ينكح أمها؟ فقاؿ: ))ال 

 الحبلؿ، وإنما يحـر ما كاف نكاحاً حبلاًل(( واالتباع حراماً كناية عن الزنا.
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وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو ، والثوري، واألوزاعي، وأحمد، ورواية عن مالك: إنو يحـر حتى قاال 
غلط بالزنا ألحق ال -عليو السبلـ-األوزاعي وأحمد: من تلوط بذكر حرمت عليو بنتو، والهادي 

في عدـ التحريم، وروى ذلك عن آبائو، وىو قوؿ الناصر؛ ألنو ليس بنكاح حبلؿ، وإف سقط 
اإلثم، ـو باهلل والفقهاء ألحقوه بالنكاح في التحريم لسقوط اإلثم، ولكونو قد ثبت بو المهر 

أف والعدة، وسقوط الحد ولحوؽ السبب والباطل كناح المعتدة، قد شبو بالغلط، وىل لقائل 
يقوؿ: من قاؿ أنو ال يحـر اعتبر االنتهاء كمسألة الوضوء بماء الغير معتقداً أنو لو، ومن قاؿ أنو 

يحـر اعتبر االبتداء أواًل مناسبة بين المسألتين؛ ألف من تزوج بامرأتو يعتقد أنها رضيعتو 
 فانكشفت غير رضيعتو فإنو يصح نكاحها.
.وأما الشبهة كالذي بغير ولي أو بغير شهو   د فادعا أىل المذىب اإلجماع أف الوطئ فيو يحـر

، فإنو قاؿ:  قاؿ في النهاية: وعن الليث إنو ال يحـر وىو شاذ، ومما بني على ىذا نكاح المحـر
))ال ينكح المحـر وال ينكح(( فحملناه على العقد، وقلنا بتحريمو، وىذا قوؿ األئمة والشافعي 

 وؾ، واألوزاعي، وأحمد.
 وأصحابو والثوري: يصح منو العقد. وقاؿ أبو حنيفة

؟  قاؿ في النهاية: سبب الخبلؼ اختبلؼ نقل المحدثين ىل تزوج ميمونة وىو حبلؿ أو محـر
ومما بني على ىذا األصل ىل لمن كاف غنياً أف يتزوج أمة إذا لم يكن تحتو حرة، في ذلك 



 ثبلثة أبواب:
 مذىبنا والشافعي وؾ: ال يجوز.

 لم يكن تحتو حرة جاز من غير اعتبار الشرطين.وقاؿ أبو حنيفة: إذا 
 وقاؿ أبو يوسف: يجوز إذا خشي العنت.

 قلنا: قولو تعالى: }َأْف يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت{ معناه يعقد.
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وقاؿ أبو حنيفة: معناه يطأ، وفي النهاية حكى خبلفاً آخر، فقاؿ: مذىب ابن القاسم يجوز 
عتبار الشرطين ترجيحاً للعمـو في قولو تعالى: }َوَأنِكُحوا األَيَاَمى{ نكاح األمة مطلقاً من غير ا

على دليل الخطاب في قولو تعالى: }َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل{ اآلية، فإف مفهـو المنع من 
 حصوؿ الشرطين.

ه: ليست قاؿ: واختلفوا إذا كاف تحتو حرة ىل ىي طوؿ؟ فقاؿ أبو حنيفة: ىي طوؿ، وقاؿ غير 
 بطوؿ، وعن ؾ: الروايتاف فهذه ثمرة.

الثمرة الثانية أنو إذا حصل الطبلؽ قبل المساس الذي ىو الوطئ، ولم يخل بها فبل عدة عليها، 
 وىذا جلي وىو إجماع.

وأما إذا دخل بها وجبت العدة أخذاً من مفهـو اآلية ىذه، ووجوبها صريح في قولو تعالى في 
َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُروٍء{ فأما إذا خلى بها من غير مانع بأف سورة البقرة: }َواْلُمطَ  لََّقاُت يَػتػَ

تكوف خلوة صحيحة فاختلف العلماء في ذلك، فمذىبنا وح والخفي من قوؿ الشافعي أف 
ٍء{ وأحد قولي س وىو العدة تجب لعمـو قولو تعالى: }َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُرو 

 المشهور أنها ال تجب لهذه اآلية؛ ألف المسيس عنده عبارة عن الوطئ، و أخذ بظاىر اآلية.
 قلنا: ىو عندنا عبارة عن القرب.

 قالوا: فسر ابن عباس بأنو الوطئ، ولكن اهلل تعالى كنا عنو باللمس.
 الَ ِمَساَس{ أي ال قرب. قلنا: بل ىو عبارة عن القرب، بدليل قولو تعالى: }َأْف تَػُقوؿَ 

وعن زرارة بن أبي أوفا قاؿ: قضى الخلفاء الراشدوف أف من أغلق باباً أو أرخى سترًا وجب عليو 
المهر، ووجبت بو العدة، فإغبلؽ الباب عبارة عن الخلوة، فأف كانت الخلوة فاسدة لمانع 

ب مع ذلك العدة، الشرع كأف يكوف أحدىما صائماً فرضاً أو محرماً فقاؿ ط وص وح: تج
 وظاىر تعليل أىل المذىب أنها تجب ظاىراً وباطناً؛ ألنهم عللوا أف التمكن كاالسستيفاء.



وعن أبي جعفر: إذا وجبت في الخلوة فإنها إنما تجب في الظاىر، وفي تعليل أىل المذىب ما 
 يشير إلى ىذا اإلبهاـ.
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ؼ الرجعة؛ ألف الرجعة حقها، فإذا تصادقا على قالوا: أتجب العدة إذا كاف أخذىا صائماً بخبل
 عدـ الوطئ سقط بخبلؼ العدة فهي حق هلل فبل يصدقاف على سقوطهما.

 أنو إذا خبل بها وجبت العدة. -عليو السبلـ-وأما المتعة فنص الهادي 
للزوج،  وقاؿ أبو مضر: ال تجب، وفي قولو تعالى: }َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ{ إشارة إلى أف العدة حق

أي  -بتشديد الداؿ-وإنما كانت حقو ألف النسب يلحق بو، وفي قراءة األكثر يعتد بها
والمعنى تعتدوف  -بتخفيف الداؿ-يستوفوف عددىا، وفي قراءة مروية عن ابن كثير: تعتدونها

 فيها، والمراد باالعتدا فيها أف يراجعها ضرارًا.
، ويجب أما لو كاف الزوج مستأصل بالحب فقاؿ ط: ال ت جب العدة؛ ألف انتفا الوطئ معلـو

 المهر؛ ألف قد سلمت نفسها على الوجو الذي تقدر عليو.
 وقاؿ المنصور باهلل وأبو جعفر: تجباف.

وقاؿ أبو يوسف ومحمد: ال تجباف، وعلل المنصور باهلل بأنها صحيحة؛ ألنو يستبيح بها ما ال 
 أنها تجب في الظاىر ال في الباطن.يحل، وفي إسقاط العدة النتفاء الوطئ إشارة إلى 

أما الصغيرة التي ال تصلح للجماع وال تتعلق بها شهوة فبل تجب أيضاً، ومع الصبلحية تجب، 
ومع عدـ الصبلحية وتعلق الشهوة تستحب، ىذا كبلـ أىل المذىب، وإف عللنا لزـو العدة 

ى الخبلؼ بيننا وبين بتجويز الحمل لـز سقوطها مع عدـ الوطئ في الظاىر، ولكن أين يبق
 الشافعي، فقد ذكر جار اهلل تنبيهين:

األوؿ: يقاؿ ِلَم خص المؤمنات والكتابيات عند من جوز نكاحهنَّ كالمؤمنات في ىذا الحكم، 
وأجاب بأف ىذا فيو تعليم ما ىو األولى بالمؤمن، وىو التنزه عن نكاح الكوافر والفواسق، 

 هلل وعدوًا لو. واالستنكاؼ أف يجمع لحاؼ واحد ولياً 
التنبيو الثاني: يقاؿ ِلَم جا بثم التي للتراخي وما الفائدة في ذلك؟ فأجاب أف فيها نفياً لتوىم من 

يتوىم أف الطبلؽ عقيب النكاح يفارؽ الطبلؽ مع تراخيو عن النكاح، وقد يستدؿ على أف 
 ر األئمة وش.الطبلؽ ال يصح إيقاعو إال بعد النكاح، وأنو مرتب عليو، وىذا مذىب أكث
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وقاؿ أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد باهلل أنو يصح إذا علقو بالنكاح؛ ألف الطبلؽ لم يقع إال 
بعده، وقالوا: أليس في اآلية نفي لصحة التعليق قبلو، وإنما ىي بياف من طلق بعد عقده وما 

 ن قبيلة معينة.خرج وقف على الدليل، وىذا قوؿ ؾ، إال أنو شرط أف تكوف معينة أو م
ومن ثمرات اآلية الكريمة أف الطبلؽ ملك للزوج كما جاءت السنة بذلك وىو قولو : ))الطبلؽ 

 لمن أخذ بالساؽ(( وذلك إجماع في غير المملكة الطبلؽ.
 ومن الثمرات المتعة لمن طلقت قبل الدخوؿ.

و تعالى: }تَػَعالَْيَن واعلم أف قد وردت آيات في المتعة في ىذه السورة في آيات التخيير، قول
ُأَمتػّْْعُكنَّ{ وىذه أيضاً وىي قولو تعالى: }َفَمتػُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراحاً َجِميبًل{ والثالثة قولو تعالى 

في سورة البقرة: }َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقيَن{ الرابعة في قولو تعالى في 
بقرة: }الَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَّْساَء َما َلْم َتَمسُّوُىنَّ َأْو تَػْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة سورة ال

 َوَمتػُّْعوُىنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َمَتاعاً بِاْلَمْعُروِؼ َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِنيَن{.
ت أربع: مطلقة قبل الدخوؿ وقبل التسمية فهذه لها المتعة وفاقاً، لكن واعلم أف المطلقا

 اختلف في حكمها وقدرىا.
أما حكمها فمذىب األئمة وح والشافعي أنها واجبة؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: }َوَمتػُّْعوُىنَّ{ واألمر 

 للوجوب.
ألنو تعالى قاؿ في  وقاؿ مالك، وابن أبي ليلى والليث: أنها مستحبة، وحمل األمر على الندب؛

آخر اآلية: }َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِنيَن{ أي المتفلضين المجملين، وما كاف من باب اإلحساف 
واإلجماؿ فليس بواجب، وقد تقدـ بذكر الخبلؼ في قدرىا في سورة البقرة، وقد تقدـ ما 

ة، ولو طلق في يتعلق من الفروع وىي إذا كانت الفرقة بقبيح أو بموت، أو كانت التسمية فاسد
 نكاج فاسد فبل متعة.
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والثانية: المطلقة قبل الدخوؿ وبعد التسمية فبل متعة لها عندنا وىو قوؿ األكثر خبلفاً ألىل 
الظاىر، والحسن وسعيد بن جبير، وأبي العالية فإنهم اوجبوىا لكل مطلقة أخذاً بعمـو قولو 

 َمْعُروِؼ{.تعالى: }َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِالْ 
 ومطلقة بعد الدخوؿ وبعد التسمية فبل متعة لها عندنا، وح.

ومطلقة بعد الدخوؿ وقبل التسمية فبل متعة لها عندنا وح، وقد تم قولي الشافعي في سورتينؤلف 
 اآلية قيدت المتعة بالطبلؽ قبل الدخوؿ و عدـ التسمية.



َعالَْيَن ُأَمتػّْْعُكنَّ{ وذلك في  وقاؿ الشافعي في قولو اآلخر: يجب لقولو تعالى في آية التخيير: }فَػتػَ
 نساء مدخوؿ بهّن؛ وألف المهر وجب ألجل الوطئ وبقا الطبلؽ في مقابلة المتعة.

قاؿ في مهذب الشافعي في القبح إف كاف من جهة نسب أجنبي كالرضاع فحكمو حكم 
لعاف فكالطبلؽ في الطبلؽ في المتعة، وإف كاف نسب من جهة الزوج كاإلسبلـ والردة، وال

األقساـ الثبلثة، وإف كاف من جهة الزوجة كاإلسبلـ والردة، والرضاع والقبيح، باالعسار، 
 والعيب بالزوجين لم يجب لها المتعة، قاؿ: والخلع كالطبلؽ.

وقاؿ في النهاية: الجمهور أف المختلعة ال متعة لها؛ ألنها معطية من يدىا، فأشبهت المطلقة 
 د الفرض.قبل الدخوؿ وبع

وقاؿ أىل الظاىر: ىو شرع فيعطي ويأخذ وىذا يدخل في عمـو كبلـ أىل المذىب أف 
 المطلقة قبل الدخوؿ وقبل التسمية لها المتعة.

 وقولو تعالى:
 }َسَراحاً َجِميبًل{

 قيل الجميل أف يعطي ما يجب لها.
 وقيل: أف يكوف الطبلؽ للسنة عن أبي علي.

في العدة ضرارًا. وفي الكشاؼ: الجميل من غير إضرار وال منع  وقيل: ال يضارىا كأف يراجعها
واجب، واستدؿ الشافعي أف لفظ السراح من السرائح، وعندنا وح أنو كناية، وقلنا: السراح 

 يطلق على الفعل ال على القوؿ، وأيضاً القرآف يرد بالصريح والكناية.
 وقولو تعالى:
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ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك البلَِّتي آتَػْيَت ُأُجورَُىنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك ِممَّا َأفَاَء اللَُّو }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِإنَّ 
 َعَلْيَك َوبَػَناِت َعمَّْك َوبَػَناِت َعمَّاِتَك َوبَػَناِت َخاِلَك َوبَػَناِت َخاالَِتَك البلَِّتي َىاَجْرَف َمَعَك َواْمَرَأةً 

َبْت نَػْفَسَها لِلنَِّبيّْ ِإْف َأرَاَد النَِّبيُّ َأْف َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَن َقْد ُمْؤِمَنًة ِإْف َوىَ 
للَُّو َعِلْمَنا َما فَػَرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم ِلَكْيبلَ َيُكوَف َعَلْيَك َحَرٌج وََكاَف ا

 اً رَِحيمًا{.َغُفور 
 اعلم أف لهذه النكتة ثمرات نحن نذكرىا على حسب ترتيب اللفظ وبياف المعنى.

األوؿ: إباحة من ذكره اهلل تعالى في اآلية لنبيو ، والحكم الوارد فيو يتعدى إلى غيره إال ما دؿ 
 دليل على أنو مختص بو، وذلك نحو الزيادة على األربع، لكن قد قيل في اآلية قيود:



وؿ: قولو االتي أتيت أجورىن، وىذا فيو سؤاؿ وىو أف يقاؿ: ِلَم قيد بهذا القيد وىنَّ حبلؿ األ
سواء أتا أجورىن أو لم يؤتي؛ ألف النكاح يصح من غير إيتاء، واإليتاء ىو التسليم أو التسمية، 

لنبيو ذكر ىذا الزمخشري والحاكم، وأجاب الزمخشري بأف التقييد بإيتاء األجر اختيار لؤلفضل 
، وىو أف يكوف المهر مسمى، فلو تركت التسمية فهي حبلؿ أيضاً وإف كره، وقد دؿ على أف 
التسمية ال تجب قولو تعالى في سورة البقرة: }َما َلْم َتَمسُّوُىنَّ َأْو تَػْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة{ وىذا 

 قوؿ جملة العلماء.
وبفاسدىا ويروى عنو أنو يفسد بفسادىا ال وعند زيد بن علي أف النكاح يفسد بعدـ التسمية، 

 بتركها، وقد روي عن مالك أف التسمية شرط والمذكور عنو في النهاية.
 وفي الشرح أنو ال يفسد.

قاؿ جار اهلل: وتأجيل المهر أفضل لدين السلف وسننهم الذي ال يعرؼ بينهم خبلؼ ذلك، 
 .وفي قراءة ابن مسعود: والبلتي تألوا وعطف على الزوجات
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 القيد الثاني: قولو تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء اهلل عليك.
قاؿ جار اهلل: وإنما قيد الملك بالفي ألف السبية من دار الحرب أحل مما يشترى من سوؽ 
الجلب وأطيب، فكاف يسمى ما سبي من دار الحرب سبي طيبة، وما سبي ممن لو ذمة سبى 

ا أفاء اهلل عليك ?على أجل ما سبي من دار الحرب؛ ألف فيء اهلل خبيثة، ويدؿ قولو تعالى ?مم
ال يكوف إال طيباً، كما أف رزقو ال يكوف إال حبلاًل، وإنما تحل المسبية بعد االستبراء لما ورد 
في سبايا أوطاس أف ال توطئ حامل حتى تضع، وال حابل حتى تستبرى بحيضة، والشهر في 

م مقاـ الحيضة، ولو سباىا حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة عندنا اآليسة لصغرى أو كبرى، قد أقي
 والحنفية؛ ألف ذلك بعض حيضة فبل تعتد بو، كما ال تعتد ببعض الحيضة في العدة.

 وعن الناصر: تعتد في االستبراء وقد ألحقوا ما يملك بغير السبي كالسبي في حكم االستبراء.
وط يجوز في اآلنسة الصغرى أو كبرى؛ ألف الحمل وأما االستمتاع في مدة االستبراء فقاؿ ع 

منتفا وىو إنما منع لتجويزه، وألف المنع لحق اهلل تعالى، فأشبو ذلك الحائضة، وعمـو اآلية 
 جوازه، ولكن خرجت الحامل باإلجماع.

وقاؿ المؤيد باهلل: والفقهاء ال يجوز االستمتاع في مدة االستبراء كالمعتدة يعني من الطبلؽ 
 ن.البائ

وعن ابن عمر والحسن: يجوز للمشتري تقبيلها قبل االستبراء، ولو أعتقها حاؿ االستبراء جاز 



زواجتها عندنا وح لكن ال يطئ عندنا حتى يتم االستبراء لعمـو الخبر، وجوزه ح ومنع الشافعي 
 العقد.

جرة أف من لم تهاجر معو القيد الثالث: قولو تعالى: }البلَِّتي َىاَجْرَف َمَعَك{ يفهم من التقييد باله
 ال تحل، وقد ذكر في ذلك وجهاف:

 األوؿ: أف اآلية مسوقة لذكر األكبر ال لبياف المحـر فيكوف ىذا حثاً على الهجرة.
 الوجو الثاني: أف ذلك كاف شرعاً، وأف شرط الحل الهجرة، ثم نسخ التحريم.
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ت إليو فعذرني، ثم أنزؿ اهلل ىذه اآلية وعن أـ ىاني بنت أبي طالب خطبني رسوؿ اهلل فاعتذر 
فلم أحل لو؛ ألني لم أىاجر معو، وقد أفادت اآلية على حل من ذكر للنبي وحكم أمتو كحكمو 

 إال فيما خص بو، وفي السمط اليمين.
قيل: أراد بالهجرة اإلسبلـ وبنات العم والعمة الهاشميات، وبنات الخاؿ والخالة الزىريات؛ 

 اؿ وال خالة.ألنو لم يكن لو خ
 وقولو تعالى: }َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة{ أي وأحللنا لك امراة مؤمنة}ِإْف َوَىَبْت نَػْفَسَها{ بغير مهر.
 واختلف ىل اتفق ذلك لرسوؿ اهلل أـ ال؟ فقاؿ ابن عباس: لم يكن عند رسوؿ موىوبة.

كين األنصارية، وقيل: بل الموىوبات أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أـ المسا 
 وأـ شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم.

 وقيل: واحدة، واختلف أي ىؤالء.
وقولو تعالى: }ِإْف َأرَاَد النَِّبيُّ َأْف َيْسَتنِكَحَها{ ىذا شرط ثاٍف، وىو أنو يستنكحها إف أراد النبي 

وقراءة  -سر إفبك-الهبة واإلرادة بطهر بما بو يتم القبوؿ ونحوه، والقراءة الظاىرة إف وىبت
 الحسن إف وىبت على التعليل.

 وقولو تعالى: }َخاِلَصًة َلَك{ أي اإلحبلؿ في الموىوبة.
واختلف المفسروف ما ىو الذي اختص بو دوف المؤمنين في الموىوبة، فقيل: كونو يصح بغير 

 مهٍر، وىذا مذىبنا وح.
 لملك من صدقة وبيع.وأما لفظ الهبة فهو وغيره فيو سواء، وكذلك كل لفظ ينعقد بو ا

 قاؿ المنصور باهلل: وبلفظ اإليحاؿ إف قصد بو النكاح.
وقاؿ صاحب اللمع: إف جرى بو عرؼ بعقد، وللحنفية قوالف في لفظ اإلجارة، فقاؿ الكرخي: 

 ينعقد النكاح بها لقولو تعالى: }البلَِّتي آتَػْيَت ُأُجورَُىنَّ{.



 ة موقتة، واختاره اإلماـ يحيى، والنكاح مؤبد.وقاؿ أبو بكر الرازي: ال ينعقد؛ ألف اإلجار 
 وقاؿ الشافعي: الخاصة لرسوؿ اهلل كونو ينعقد في حقو بلفظ الهبة ال في حق غيره.

 وقيل: كونو ال يحتاج ولياً وال شاىدًا.
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 وثمرة ىذه الجملة قد بين بعضها في بياف المعنى، وىي أنو أحل لو أزواجو البلتي كنَّ معو، وإف
، وأنو أحل لو الوطئ بملك اليمين، وقد -عليو السبلـ-زدف على األربع، وىذا من خواصو 

تقدـ ىل تعتبر األيماف في حق الزوجة والمملوكة أو ال تعتبر في الموطوءة بالملك ال في 
 أـ ال؟ -عليو السبلـ-الزوجة، وإف كاف النكاح يستباح بالهبة، لكن ىل يختص بو 

داللة على أف استباحة المباح ال يؤثر في الزىد، وأف تركها ليس من  قاؿ الحاكم: وفي ذلك
 الزىد، والمأخذ محتمل، وقد تقدـ ما قيل فيو.

 قولو تعالى:
 }َقْد َعِلْمَنا َما فَػَرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم{

 يعني بينا تحليل النكاح واإلماء، واختصصناؾ بما اختصصت بو لنفي الحرج عنك.
 معناه ما فرضنا عليهم عدـ الزياد على األربع، وقيل: اعتبار الولي والشهود. وقيل:

 قولو تعالى:
ُهنَّ َوتُػْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن ابْػتَػغَْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفبلَ ُجَناَح َعَلْيَك ذَ  ِلَك }تُػْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنػْ

َيْحَزفَّ َويَػْرَضْوَف ِبَما آتَػْيتَػُهنَّ ُكلُُّهنَّ َواللَُّو يَػْعَلُم َما ِفي قُػُلوِبُكْم وََكاَف اللَُّو َأْدَنى َأْف تَػَقرَّ َأْعيُػنُػُهنَّ َوالَ 
َؿ ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحسْ  نُػُهنَّ ِإالَّ َعِليماً َحِليماً، اَل َيِحلُّ َلَك النَّْساُء ِمْن بَػْعُد َوالَ َأْف تَػَبدَّ

 َكْت َيِميُنَك وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء رَِقيبًا{َما َملَ 
المعنى قولو: ترجي من تشاء أي تؤخر وتترؾ، وتؤي إليك من تشاء أي تضم، وكاف يقسم بين 

 أزواجو، فأحل اهلل تعالى لو ترؾ القسم ىذا، عن قتادة، وىو الظاىر.
قسم لهنَّ ما سوى عائشة وحفصة، وأـ وروي أنو أرجى سودة وصفية، وأـ حبيبة وميمونة، وكاف ي

 سلمة وزينب.
رضي اهلل -وروي أنو كاف يسوي مع ما أطلق لو، وخير فيو إال سودة فإنها وىبت ليلتها لعائشة 

 وقالت: ال تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك. -عنها
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 .وقيل: ترجي من تشاء أي تترؾ زواجة من تشاءمن نساء أمتك، وتزوج من تشاء
 وعن الحسن كاف إذا خطب امرأة لم يكن ألحٍد أف يخطبها حتى يدعها.

 وقيل: يقبل من يشاء من الموىوبات منو، ويرد من يشاء.
وقيل: لما نزلت آية التخيير فخيرىن على أنو يقسم لمن يشاء ويترؾ من يشاء، وكذلك النفقة 

 إف شاء ساوى وإف شاء فاضل، وىذا من خواصو .
فتجب التسوية، وقد يستدؿ على ىذا بقولو تعالى: }َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِؼ{  وأما في حق غيره

وبما روي عنو أنو قاؿ: ))من كاف لو امرأتاف ولم يعدؿ بينهما في القسمة جاء يـو القيامة وشقو 
( وىذا إذا كنَّ حرائر الجميع أو إماء الجميع، وىنَّ زوجات، فأما الحرة واألمة 1مائل(( )

، وفي الحديث عنو : ))للحرة ثلثاف في القسمة ولؤلمة ثلث((.فلل  حرة يوماف ولؤلمة يـو
أنو قاؿ: يقسم للحرة يوماف، ولؤلمة يـو واحد، وأحد قولي ع  -عليو السبلـ-وعن علي 

ومالك تجب التسوية بين الحرة واألمة، أما لو كانت عنده زوجة، وتزوج بغيرىا فإنو يقيم عند 
 د الثيب ثبلثاً، وال تحسب بها عندنا، وىو قوؿ الشافعي ومالكالبكر سبعاً وعن

 وقاؿ أبو حنيفة: اإلقامة سواء في البكر والثيب، وتقضي الزوجة المتقدمة أياـ اإلقامة.
__________ 

 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)
 .3942/ح63/ص7أخرجو النسائي في سننو ج

 .4207/ح8/ص10ج و ابن حباف في صحيحو
 .1141/ح447/ص3و الترمذي في سننو ج
 .1969/ح633/ص1و ابن ماجو في سننو ج
 .2133/ح242/ص2و أبو داود في سننو ج

، 8549/ح347/ص2، ج7923/ح295/ص2و ابن حنبل في مسنده ج
 .10092/ح471/ص2ج

 .2759/ح203/ص2و الحاكم في مستدركو ج
 .2454/ح322/ص1و الطيالسي في مسنده ج

 .8890/ح281/ص5نسائي في سننو الكبرى جو ال
 .100/ح160/ص1و ابن راىويو في مسنده ج

 .14515/ح297/ص7و البيهقي في سننو الكبرى ج
 .722/ح180/ص1و ابن الجارود في المنتقى ج

 2206/ح193/ص2و الدارمي في سننو ج
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بكر قاـ عندىا سبعاً، قاؿ في النهاية: وسبب الخبلؼ تعارض حديث أنس أنو كاف إذا تزوج ال
وإذا تزوج الثيب أقاـ عندىا ثبلثاً، وحديث أـ سلمة أنو لما تزوجها فأصبحت عنده قاؿ: ))إنو 

ليس بك على أىلك ىواف، إف شئت سبعت عندؾ، وسبعت عندىنَّ، وإف شئت ثلثت لك 
 ودرت((.

 قاؿ ابن القاسم: ىذه اإلقامة واجبة.
 وقاؿ ابن عبد الحكم: مستحبة.

 عالى:قولو ت
 }َوَمِن ابْػتَػغَْيَت ِممَّْن َعَزْلَت{

 المعنى لك أف تترؾ من شئت، وإذا تركتها فلك طلبها، وال حرج عليك.
 وقولو تعالى:

 }َذِلَك َأْدَنى َأْف تَػَقرَّ َأْعيُػنُػُهنَّ{
 المعنى إذا علمن أف اهلل سبحانو الـ يلزمك قسمة، وجعل لك ىذه الخاصية، ذىب حزنهن.

 قولو تعالى:
َؿ ِبِهنَّ{}  الَ َيِحلُّ َلَك النَّْساُء ِمْن بَػْعُد َوالَ َأْف تَػَبدَّ

قيل: إف اهلل سبحانو أراد إكراـ زوجات رسوؿ اهلل لما اخترف اهلل ورسولو في آية التيخيير أف 
جازاىن بأنو ال يحل لو غيرىن، وال أف يبدؿ بهن غيرىن، ويلـز من التعليل أنو ال يحل لو 

ع التي مات عنهن عائشة بنت ابي بكر، وحفصة بنت عمر، وأـ حبيبة بنت طبلقهن وىن التس
أبي سفياف، وسودة بنت زمعة، وأـ سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حيي الخيبرية، وميمونة 

 بنت الحارث الهبللية، وزينب بنت جحش األسدية، وجويرة بنت الحارث المصطلقية.
ليهود والنصارى من بعد المسلمات؛ ألف الكتابيات ال وقيل: المراد ال يحل لك من الكتابيات ا

 ينبغي أف يكن أمهات المؤمنين.
 وقيل: ال تحل لك النساء من اإلما من بعد الحرائر.

 قولو تعالى:
} َؿ ِبِهنَّ  }َوالَ َأْف تَػَبدَّ

 ألف الجاىلية كانت عادتهم أف ينزؿ أحدىم عن زوجتو لآلخر على أف ينزؿ لو عن زوجتو.
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قاؿ في الكشاؼ: وحكي أف عيينة بن حصن دخل على رسوؿ اهلل وعنده عائشة من غير 
استئذاف فقاؿ : ))أين االستئذاف((؟ فقاؿ: ما استأذنت على رجل منذ أدركت، ثم قاؿ: من 
ىذه الجميلة إلى جنبك؟ فقاؿ: ))ىذه عائشة أـ المؤمنين(( قاؿ عيينة: أفبل أنزؿ لك عن 

))إف اهلل قد حـر ذلك(( فلما خرج قالت عائشة: من ىذا يا رسوؿ اهلل؟ أحسن الخلق؟ فقاؿ : 
 فقاؿ: ))أحمق مطاع، وإنو على ما ترين لسيد قومو((.

وعن عائشة: ما مات رسوؿ اهلل حتى أحل لو النساء، تعني أف اآلية قد نسخت وال يخلو 
 َك َأْزَواَجَك{.نسخها إما أف يكوف بالسنة وإما بقولو تعالى: }ِإنَّا َأْحَلْلَنا لَ 

وترتيب النزوؿ ليس على ترتيب المصحف، أما التسري مع الزوجات فجائز لو لقولو تعالى: 
 }ِإالَّ َما َمَلَكْت َيِميُنَك{.

 قولو تعالى:
رَ  نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا  }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْدُخُلوا بُػُيوَت النَِّبيّْ ِإالَّ َأْف يُػْؤَذَف َلُكْم ِإَلى َطَعاـٍ َغيػْ

 ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْػَتِشُروا َوالَ ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإفَّ َذِلُكْم َكاَف يُػْؤِذي النَِّبيَّ 
 فَػَيْسَتْحِي ِمْنُكْم َواللَُّو اَل َيْسَتْحِي ِمَن اْلَحقّْ{.
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( وذلك لما بنى 1يره أنها نزلت في وليمتو في زينب بنت جحش، )النزوؿ: روي عن أنس وغ
بها أمر أنساً أف يدعوا بالناس وقد أولم بتمر وسويق وشاة، فترادفةوا أفواجاً يأكل كل فوج 

فيخرج، ثم يدخل فوج آخر إلى أف قاؿ: يا رسوؿ اهلل دعوت حتى لم أجد أحداً أدعوه، فقاؿ: 
وبقي ثبلثة نفر يتحدثوف فأطالوا فقاـ ليخرجوا فانطلق إلى  ))ارفعوا طعامكم(( وتفرؽ الناس

حجرة عائشة فقاؿ: ))السبلـ عليكم أىل البيت(( فقالوا: وعليك السبلـ يا رسوؿ اهلل، كيف 
وجدت أىلك؟ فطاؼ الحجرات فسلم عليهنَّ ودعوف لو ورجع فإذا الثبلثة جلوس يتحدثوف، 

 خرجوا فرجع ونزلت. وكاف شديد الحياء فتولى، فلما رأوه مولياً 
__________ 

فالجمهور من المفسرين على أف : سببها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل  224\14( ػ القرطبي 1)
عليو وآلو وسلم لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها فدعا الناس فلما طعموا جلس 

وجتو مولية وجهها إلى طوائف منهم يتحدثوف في بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وز 
الحائط فثقلوا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ أنس : فما أدري أأنا أخبرت النبي 



صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف القـو قد خرجوا أو أخبرني قاؿ : فانطلق حتى دخل البيت 
ما وعظوا بو فذىبت أدخل معو فألقى الستر بيني وبينو ونزؿ الحجاب قاؿ : ووعظ القـو ب

وأنزؿ اهلل عز وجل يا أيها الذين آمنوا التدخلوا بيوت النبي إلى قولو إف ذلكم كاف عند اهلل 
عظيما أخرجو الصحيح وقاؿ قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبي : إف ىذا السبب جرى في بيت أـ 

كانوا   سلمة واألوؿ الصحيح كما رواه الصحيح وقاؿ ابن عباس : نزلت في ناس من المؤمنين
يتحينوف طعاـ النبي صلى اهلل عليو وسلم فيدخلوف قبل أف يدرؾ الطعاـ فيقعدوف إلى أف يدرؾ 
ثم يأكلوف وال يخرجوف وقاؿ إسماعيل بن أبي حكيم : وىذا أدب اهلل بو الثقبلء وقاؿ ابن أبي 

 عائشة في كتاب الثعلبي : حسبك من الثقبلء أف الشرع لم يحتملهم
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ف ىذه في بيت أـ سلمة دخل عليو جماعة فأكلوا وأطالوا الجلوس والحديث، فتأذى وقيل: كا
 بهم واستحيا أف يأمرىم بالخروج فنزلت، عن قتادة ومقاتل.

 وقيل: في أناس كانوا يدخلوف عليو قبل الطعاـ ويجلسوف حتى يدرؾ فتأذى بهم، فنزلت.
ف بغير إذف، والمعنى ال يدخل إال وقيل: كاف الفقراء ينتظروف فضل طعاـ رسوؿ اهلل فيدخلو 

وقت اإلذف إلى الطعاـ، وال يكوف دخولكم وأنتم تنظروف إناؤه، وإناؤه نضجو وإدراكو، بل إذا 
 كنتم غير متوقعين ومنحيين

قاؿ جار اهلل: وىذا في قـو كانوا يجيئوف طعاـ رسوؿ اهلل فينتظروف إدراكو، ولو كاف لغيرىم لم 
وىو إلى الطعاـ، وعبر بالنصب على الحاؿ، وقرأ ابن أبي عقلة يدخل أحدىم إال بإذف خاص 

بجر غير صفة للطعاـ، وضعفو الزمخشري؛ ألنو إذا جرى على غير من ىو لو نزؿ الضمير 
 فيقوؿ غير ناظرين إناؤه أنتم.

ما وقولو تعالى: }َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم{ ولم تكونوا متوقعين لوقتو ىذا مفهـو تفسير الزمخشري، فأ
لو كانوا متوقعين لم يدخلوا مع اإلذف، وىذا نظير لما ورد في الخبر أنو نهى عن طعاـ 

المفاجأة، وعلل بأف األغلب عدـ الرضى، وقد روي أنو أكل مفاجئاً وعلل بأنو عرؼ الرضا، 
وأنو لو امتنع من األكل أف يخرج صدر من فاجأة فتكوف اآلية على حاؿ سببها، وإذا حصل 

تظار جاز سواء كاف الطعاـ قد نضج أـ ال، فقد تجري العادة بالمسابقة إلى إحراز الرضى باالن
 الضيف ودعيو قبل نضج الطعاـ.

قولو تعالى: }فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْػَتِشُروا{ أي تفرقوا، وال تطيلوا بالوقوؼ بعد الطعم األنس 
حانو وجو االنتشار بالحديث، يعني حديث بعضهم لبعض، أو حديث أىل البيت، وقد علل سب



والنهي عن الوقوؼ لبلستئناس بالحديث أف ذلك يؤذي النبي، وذلك لضيق المكاف والحاجة 
 إلى وقوؼ غيرىم.

وقولو تعالى: }فَػَيْسَتْحِي ِمْنُكْم{ أي من إخراجكم، واهلل تعالى ال يستسحي من الحق الذي ىو 
 إخراجكم.
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ئذاف، وأنو يعمل بما يعرؼ من شواىد األحواؿ وقرائنها، وثمرة ىذه األية الكريمة وجوب االست
وأف من كاف القلب ال يطيب بو مع عدـ الحيا لمن يبيحو اإلذف مع الحياء، وقد جاء في 

 الخبر: ))ما أخذ بسوط الحياء فهو حراـ((.
 فإف قيل: فيلـز من ىذا أال يصح بيع من عرؼ منو أنو ما باع إال ألجل الحياء.

رجو عن حد االختيار لم يصح على أصل المؤيد باهلل، ويكوف في اآلية دليل لو، قلنا: إذا أخ
واطبلؽ الهدوية أنو مختار، وإنما اإلكراه المانع ىو اإلجحاؼ، وقد رأيت عادة بعض الفضبلء 
العاملين إذا أداف ديناً يخرج فيبادر في قضائو خشية أف صاحبة غير راض بالتراخي، فرضي اهلل 

لعاملين وىذه مسألة يتساىل فيها من ديدنو الغفلة عن النظر، ومحاسبة النفس، عن العلماء ا
( النوافل واإلمامة، وىو مبلـز فيما عليو مع قدرتو على التخلص ولو 1فيكوف مبلزماً لوظائف )

 بثياب الجمعة والعيد، اللهم الطف بنا لطفاً يقودنا إلى رضاؾ، وأعنا عن مد األيد إلى سواؾ.
: وىذا الكبلـ المنهي عنو ىو المباح فنهي عنو في ىذه الحاؿ فيما كاف يؤدي إلى قاؿ الحاكم

 تأذي النبي .
 وقولو تعالى: }فَػَيْسَتْحِي ِمْنُكْم{ وىذا من أخبلقو االحتماؿ وعدـ المواجهة بما يستنكر.

 : حسبك في الثقبلف اهلل لم يحملهم.-رضي اهلل عنها-وعن عائشة 
 قولو تعالى:

__________ 
و ظ ؼ الَوِظيَفة ما يُقدَّر لئلنساف في كل يـو من طعاـ  303ص:  1( ػ مختار الصحاح ج: 1)

 أو رزؽ وقد َوظََّفُو تَػْوِظيفا
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َلُكْم  َكافَ }َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاعاً فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُػُلوِبِهنَّ َوَما  
يماً، ِإْف َأْف تُػْؤُذوا َرُسوَؿ اللَِّو َوالَ َأْف تَػْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن بَػْعِدِه َأَبًدا ِإفَّ َذِلُكْم َكاَف ِعْنَد اللَِّو َعظِ 

ائِِهنَّ َوالَ َأبْػَنائِِهنَّ َواَل تُػْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه فَِإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليماً، الَ ُجَناَح َعَلْيِهنَّ ِفي آبَ 
نَّ َواتَِّقيَن اللََّو ِإفَّ ِإْخَوانِِهنَّ َوالَ َأبْػَناِء ِإْخَوانِِهنَّ َوالَ َأبْػَناِء َأَخَواتِِهنَّ َوالَ ِنَسائِِهنَّ َوالَ َما َمَلَكْت َأْيَمانُػهُ 

 اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدًا{.
 حث رسوؿ اهلل على الحجاب فنزلت. -رضي اهلل عنو-النزوؿ: قيل إف عمر 

 وقيل: إف عمر مر بنساء في المسجد فقاؿ: احتجبن، فنزلت.
وقيل: إنو كاف يطعم ومعو بعض أصحابو فأصابت يد رجل منهم يد عائشة فكره النبي ذلك 

 فنزلت آية الحجاب.
ِه َأَبدًا{ فقيل إف رجبلً من قريش قاؿ لئن قبض وأما قولو تعالى: }َوالَ َأْف تَػْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن بَػْعدِ 

 رسوؿ اهلل ألنكحن عائشة.
وأما قولو تعالى: }الَ ُجَناَح َعَلْيِهنَّ ِفي آبَائِِهنَّ{ اآلية، فعن ابن عباس لما نزلت آية الحجاب 

 قاؿ اآلباء واألبناء واألقارب: ونحن أيضاً نكلمهم من وراء حجاب، فنزلت.
محموؿ على أنو أنزؿ معو؛ ألف تأخير البياف ال يجوز، فلما تبل األولى قالوا قاؿ الحاكم: وىذا 
 ذلك، فتبل الثانية.

 ثمرات ىذه الجملة :
 منها تجويز كبلـ النساء، وقد تقدـ أف ذلك إذا لم يخش الفتنة، وأف ال يخضعن بالقوؿ.

 ومنها وجوب الحجاب وىو الستر.
، لقولو تعالى: }الَ ُجَناَح وقولو تعالى: }َمَتاعًا{ أي شيئاً ينتف ع بو، وىذا فيمن ليس بمحـر

 َعَلْيِهنَّ{ اآلية.
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ومنها وجوب إزالة التهمة، والبعد مما يخش عنو الريبة، ووسوسة الشيطاف لقولو تعالى: }َذِلُكْم 
 َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم{.

اختاره اإلماـ يحيى، وقيل: بل ومنها تحريم نكاح أزواجو من بعده، فقيل: ىذا فيمن دخل بها، و 
 ىو عاـ، وىو الذي اطلقو الحاكم.

قاؿ: وما روي أنو تزوج بنت األشعث ومات ولم يدخل بها، فتزوجها عكرمة غير صحيح؛ ألف 
 المشهور أنو توفى عن التسع فقط.



 وقيل: لعلو خطبها.
 وقولو تعالى: }َوالَ َأبْػَناِء ِإْخَوانِِهنَّ{ ولم يذكر العم والخاؿ.

 قيل: ألف أوالدىما كاألجانب، روي ذلك عن عكرمة والشعبي.
وقيل: ألف العم كاألب، والخاؿ كاألـ، قاؿ اهلل تعالى: }َوِإَلَو آبَاِئَك ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل 

 َوِإْسَحاَؽ{ وإسماعيل عم يعقوب.
وأبناؤىما غير  قاؿ جار اهلل: وقيل: كره ترؾ الحجاب عنهما؛ ألنهما يصفانها إلى أبناؤىما،

.  محاـر
 وقولو تعالى: }َوالَ ِنَسائِِهنَّ{ قيل: أراد نساء أىل دينهن من حرة وأمة، وقيل: قرابتهم وجيرانهن.
وقولو تعالى: }َوالَ َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهنَّ{ قيل: من العبيد واإلماء الذين يقوموف بخدمتهن عن أبي 

 ذىب وأحد قولي الشافعي.علي، وقيل: من النساء خاصة، وىذا ىو الم
 وقيل: الذكور واإلناث حاؿ الصغر.

وقولو تعالى: }َواتَِّقيَن اللََّو{ في ذلك تأكيد لؤلمر، وكذا قولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء 
 َشِهيدًا{.

 قاؿ المنصور باهلل: وتحتجب المسلمة من الكافرة والذمية إال ما يبدو في الصبلة.
 (1قيل: ما الذي أفادتو اآلية؟ ) إف

 قولو تعالى:
 مًا{}ِإفَّ اللََّو َوَمبلَِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِلي

 وثمرة األمر بالصبلة عليو وفي ىذه المسألة أربعة أقواؿ:
__________ 

خة )ب( ىاىنا بياض في األـ جرى فيو سهو قدر سطر واحد وقاؿ في ( ػ قاؿ في النس1)
 النسخة )أ( بياض قدر سطرين تقريبا
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األوؿ: أف األمر للندب ال للوجوب، وأنو يكفي االعتراؼ بنبوتو، واعتقاد بعظمتو، وىذا قوؿ 
 أبي حنيفة ، والناصر.

وكذا تجب الصبلة عليو في خطبة  والثاني: الوجوب في الصبلة الفرض، وىذا مذىبنا وش،
 الجمعة.

 الثالث: تجب في العمر مرة؛ ألف األمر ال يتكرر إال بدليل، وىذا قوؿ الطحاوي.



 قلنا: قد قاـ الدليل وىو قولو : ))صلوا كما رأيتموني أصلي((.
الرابع: تجب عند ذكره ، وىذا مروي عن أبي مسلم، وفي الحديث عنو : ))من ذكرت عنده 

 (1عليَّ فدخل النار فأبعده اهلل((. ) فلم يصل
__________ 

 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)
، 644/ح224/ص1، ج21/ح22/ص1أخرجو البخاري في األدب المفرد ج

 .646/ح225/ص1ج
، 907/ح189/ص3، ج409/ح142/ص2و ابن حباف في صحيحو ج

 .908/ح189/ص3ج
 .1888/ح193/ص3و ابن خزيمة في صحيحو ج

 .3545/ح551/ص5و الترمذي في سننو ج
، 8538/ح346/ص2، ج7444/ح254/ص2و ابن حنبل في مسنده ج

 ،19049/ح344/ص4ج
 .7256/ح170/ص4، ج2016/ح735/ص1و الحاكم في مستدركو ج
 .1321/ح187/ص1و الطيالسي في مسنده ج

، 2022/ح244/ص2، ج544/ح202/ص1و الطبراني في معجمو الكبير ج
 ،2034/ح247/ص2ج

 .5922/ح330/ص10و أبو يعلى في مسنده ج
 .955/ح150/ص1و ابن الجعد في مسنده ج

 8131/ح113/ص8و الطبراني في معجمو األوسط ج
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{ فقاؿ :  ويروى أنو قيل: يا رسوؿ اهلل أرأيت قوؿ اهلل: }ِإفَّ اللََّو َوَمبلَِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ
المكنوف، ولوال أنكم سألتموني عنو ما أخبرتكم، إف اهلل وكل بي ملكين فبل  ))ىذا من العلم

اذكر عند عبد مسلم فيصلي عليَّ إال قاال ذلك الملكاف غفر اهلل لك، وقاؿ: اهلل ومبلئكتو 
جواباً لذالك الملكين آمين، وال أذكر عند عبد مسلم فبل يصلي عليَّ إال قاؿ ذالك الملكاف ال 

وقاؿ اهلل ومبلئكتو لذاؾ الملكين آمين(( ىكذا في الكشاؼ، قاؿ يعني على ىذا غفر اهلل لك، 
القوؿ، ولو تكرر ذكره في المجلس لم يتكرر الوجوب كما ال يتكرر السجود في تكرر آية 



 السجدة، وكذا شمت العاطس.
النبي، قاؿ: وكذا يعني يستحب في كل دعاء في أولو وآخره؛ ألف اهلل تعالى ال يرد الصبلة على 

فكذا ال يرد ما بين المقتولين، وأما السبلـ فأكثر العلماء لم يوجبوه، والشافعي أوجبو في صبلة 
 الفرض.

وأما الصبلة على آلو فتجب عندنا حيث تجب الصبلة عليو، ولػ)الشافعي( في الصبلة على 
يف نصلي اآلؿ قوالف: ىل تجب في الصبلة أـ ال؟ وقد جاء في الحديث فيما رواه الحاكم: ك

عليك يا نبي اهلل؟ فقاؿ: ))قولوا اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد، كما صليت على 
 (1إبراىيم وآؿ إبراىيم(( )

__________ 
 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)

 .405/ح305/ص1أخرجو مسلم في صحيحو ج
 .1285/ح47/ص3و النسائي في سننو ج

 .1965/ح297/ص5، ج1958/ح289/ص5و جو ابن حباف في صحيح
 .3220/ح359/ص5و الترمذي في سننو ج
 .981/ح258/ص1، ج980/ح258/ص1و أبو داود في سننو ج

 .22406/ح274/ص5و ابن حنبل في مسنده ج
 .396/ح166/ص1و مالك في الموطأ ج

 .725/ح265/ص17، ج697/ح251/ص17و الطبراني في معجمو الكبير ج
، 9876/ح18/ص6، ج1208/ح381/ص1كبرى جو النسائي في سننو ال

 .11423/ح437/ص6ج
 .2671/ح146/ص2و البيهقي في سننو الكبرى ج

 
 1343/ح357/ص1و الدارمي في سننو ج

(2/134) 

 

وقد تقدـ ذكر الصبلة على غيره أنها جائزة عندنا على كل مؤمن، لقولو تعالى في السورة ىذه: 
ولو تعالى في سورة التوبة: }َوَصلّْ َعَلْيِهْم{ وقولو : ))اللهم صل }ُىَو الَِّذي ُيَصلّْي َعَلْيُكْم{ وق

 (1على آؿ أبي أوفا((. )



 والمروي عن أبي حنيفة والشافعي، وذكره أبو مضر أنو ال يجوز.
 وقيل: مكروه، واختاره الزمخشري؛ ألف ذلك شعارًا لرسوؿ اهلل .

كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل يقف   قاؿ: وألنو يؤدي إلى االتهاـ بالرفض، وقد قاؿ : ))من
 مواقف التهم((.

( 2في الخطب ىل عليو دليل مخصوص ) -عليو السبلـ-فإف قيل: الصبلة على األمة 
 والخبلؼ إذا أفرد الصبلة.

 أما لو كانت تبعاً للصبلة على رسوؿ اهلل قيل فذلك إجماع على الجواز.
 قولو تعالى:

نْػَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاباً ُمِهينًا{}إف الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللَّ  ُهُم اللَُّو ِفي الدُّ  َو َوَرُسوَلُو َلَعنػَ
 داللة اآلية تقتضي بكبر ىذه المعصية، وقد ذكر في ذلك وجوه:

__________ 
 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)

 .1078/ح757/ص2أخرجو مسلم في صحيحو ج
، 3933/ح1529/ص4، ج1426/ح544/ص2اري في صحيحو جو البخ

 ،5973/ح2333/ص5ج
 .2459/ح31/ص5و النسائي في سننو ج

 .917/ح198/ص3و ابن حباف في صحيحو ج
 .2345/ح58/ص4و ابن خزيمة في صحيحو ج

 .1796/ح573/ص1و ابن ماجو في سننو ج
 .1590/ح106/ص2و أبو داود في سننو ج

، 19138/ح354/ص4، ج19134/ح353/ص4و ابن حنبل في مسنده ج
 ،19156/ح355/ص4ج

 .819/ح110/ص1و الطيالسي في مسنده ج
 .11/ح10/ص18و الطبراني في معجمو الكبير ج
 .2239/ح15/ص2و النسائي في سننو الكبرى ج
، 7446/ح157/ص4، ج2694/ح152/ص2و البيهقي في سننو الكبرى ج

 .12901/ح5/ص7ج
 .58/ح25/ص1و ابن الجعد في مسنده ج

 361/ح99/ص1و ابن الجارود في المنتقى ج
 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطر ونصف2)
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األوؿ: أف المراد بأذية اهلل تعالى وأذية رسولو مخالفة الشريعة، وحصوؿ المعاصي فيكوف 
 مجازًا؛ ألف أذة اهلل يكوف مجازًا، وقد قيل: أريد بأذية اهلل أذية رسولو، فأضافو إلى نفسو تعظيماً 

 لو.
 وقيل: أراد أذية أولياؤه ورد بأنو قد ذكر ذلك من بعد، وقيل: أذية اهلل لئللحاد في أسمائو.

 وعن عكرمة من فَػَعل ِفعل أىل التصاوير.
 وثمرتها تحريم أذية المؤمن.

وعن الفضيل ال يحل لك أف تؤذي كلباً أو خنزيراً بغير حق، فكيف المؤمن، وقد كاف ابن عوؼ 
يت إال من أىل الذمة لما في ذلك من الروعة عند كرا الحوؿ؛ ألف المكتري إذا ال يكري الحوان

 رأى صاحب الحق أصابو خوؼ.
 قولو تعالى:

ِلَك َأْدَنى َأْف }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجبَلبِيِبِهنَّ ذَ 
 َرْفَن َفبَل يُػْؤَذْيَن{.يُػعْ 

ثمرة ىذه اآلية وجوب الستر، ووجوب األمر بالمعروؼ، وىذا أمر بالستر إذا خرجن من 
بيوتهن، وما تقدـ أمر بالحجاب في البيوت، والجلباب، قيل: أراد بالجلباب المقنعة تغطي بها 

 وجهها ورأسها، عن ابن عباس، ومجاىد.
 ا، عن الحسن.وقيل: ىي الملحفة تدنيها على وجهه

 وقيل: ما تستر بو المرأة من قميص وخمار، عن أبي علي، وأبي مسلم.
 وقيل: ىو ما يستر بو من فوؽ الخمار.

وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقاؿ: أف تضع ردائها فوؽ الحاجب، ثم 
 تديره حتى تضعو على أنفها.

 اآلخر إلى العين.وعن السدي أف تغطي أحد عينيها وجبهتها والشق 
 ومن ثمراتها جواز خروج االمرأة من بيتها لقضاء حوائجها.

وقولو تعالى: }َذِلَك َأْدَنى َأْف يُػْعَرْفَن َفبلَ يُػْؤَذْيَن{ قيل: يعرفن بالحرية، وقيل: باإليماف، وقيل: 
 بالسير والصبلح.

 قولو تعالى:
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ِذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَف ِفي اْلَمِديَنِة لَنُػْغرِيَػنََّك ِبِهْم ُثمَّ اَل }لَِئْن َلْم يَػْنَتِو اْلُمَناِفُقوَف َوالَّ 
 ُيَجاِورُوَنَك ِفيَها ِإالَّ َقِليبًل، َمْلُعونِيَن َأيْػَنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُػتػُّْلوا تَػْقِتيبًل{

 .قيل: أراد بالذين في قلوبهم مرض أي ضعف إيماف، وقلة ثبات
 وقيل: ىم الزناة وأىل الفجور، ولهذا قاؿ تعالى: }فَػَيْطَمَع الَِّذي ِفي قَػْلِبِو َمَرٌض{.

وأما المرجفوف فهم من كاف يرجف على رسيوؿ اهلل بأخبار السوءفيقولوف أقبلوا يكسروف بذلك 
قلوب المؤمنين، والمعنى لئن لم ينتو المنافقوف عن كيدىم وعدوانهم والفسقة عن فجورىم، 

والمرجفوف عن قوؿ السوء لنأمرنك أف تفعل بهم أفاعيل الشر، وتزجعهم عن الوقوؼ في 
 أوطانهم.

ثمرة ذلك جواز عقوبة ىؤالء، وأف من لم ينتو عما نهي عنو جاز قتلو ونفيو، وقد أكد اهلل ذلك 
لَِّذيَن َخَلْوا ِمْن بأنو سنة، أي شريعة ثابتة فيمن تقدـ من األنبياء، لقولو تعالى: }ُسنََّة اللَِّو ِفي ا

 قَػْبُل{.
 قولو تعالى:

 }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْوالً َسِديدًا{
 أي صواباً وعدالً.

 وثمرة ذلك الحث على حفظ اللساف من أنواع خطأه ومعاصيو.
 قولو تعالى:

 ْرِض{}ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواألَ 
 قيل: األمانة ىي الواجبات عن مجاىد.

 وقيل: الطاعة عن ابن عباس.
 وقيل: ما يخفى من الشرائع كالصـو واالغتساؿ من الجنابة عن ابن زيد.

 وقيل: أمانات الناس والوفاء بالعهود عن ابن عباس والضحاؾ، وحملها الجنابة.
 وثمرة ذلك التشديد في أداء ما وجب.
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 بأسورة س
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:



َر{  }يَاِجَباُؿ َأوِّْبي َمَعُو َوالطَّيػْ
التأويب الرجوع، أي ارجعي معو التسبيح، ومعنى ذلك أف اهلل سبحانو يخلق فيها تسبيحاً كما 

-خلق الكبلـ في الشجرة، فتسمع منها ما يسمع من المسبح، وتكوف ىذه المعجزة لداود 
ىذا محكي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاىد، والسلمي، والضحاؾ، ، و -عليو السبلـ
 وأبي عبيدة.

وقيل: أراد سخرناىا لو فبل تستصعب عليو، وقيل: كاف إذا قرأ الزبور بصوت حزين سبحت معو 
 الجباؿ والطير، عن وىب.

ا والطير وقيل: كاف ينوح على ذنبو بترجيع وتحزين، وكانت الجباؿ تسعده على نوحو بأصدائه
بأصواتها، ولهذا ثمرة وىو أف ينبغي قراءة القرآف بالتحزين، وينبغي النوح على فعل الذنب، 

ويجوز الجزع على ما فعلو بخبلؼ الجزع والمصائب، فبل يجوز، وقد جاء في الحديث عنو : 
 ( ((.1))إنك خطيتك )

 قولو تعالى:
 ٍت{}َوَألَنَّا َلُو اْلَحِديَد، َأِف اْعَمْل َساِبَغا

قيل: كاف في يده كالعجين والشمع، وكاف يبيع الدرع بأربعة ألف فينفق منها على نفسو وعيالو، 
 ويتصدؽ على الفقراء.

وقيل: كاف يخرج حين ملك بني إسرائيل متنكراً فيسأؿ عن نفسو ويقوؿ لهم: ما تقولوف في 
: نعم الرجل لوال داود؟ فيثنوف عليو، فقيض لو ملك في صورة آدمي فسألو على عادتو فقاؿ

خصلة فيو، فريع داود فسألو فقاؿ: لوال أنو يطعم عيالو من بيت الماؿ، فسأؿ عند ذلك ربو أف 
يسبب لو ما يستغني بو عن بيت الماؿ، فعلمو صنعة الدروع، وفي ذلك دليل على استحباب 

 أف يأكل اإلنساف من كسبو.
 قولو تعالى:

 َحارِيَب َوَتَماثِيَل{}يَػْعَمُلوَف َلُو َما َيَشاُء ِمْن مَ 
 المحاريب: المساكن والمجالس الشريفة، وقيل: المساجد.

وأما التماثيل فقيل ىي صورة المبلئكة والنبيين والصالحين، كانت تعمل في المساجد من 
 نحاس، وصفر وزجاج ليراىا الناس فيتعبدوا نحو عبادتهم، وكاف ذلك جائز في شريعتهم.

__________ 
 )ب(قدر أربع كلمات وفي )أ(قدر سطرين تقريبا ( ػ بياض في1)
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وروي أنهم عملوا لو أسدين في أسفل كرسيو، ونسرين فوقو، فإذا أراد أف يصعد بسط األسداف 
 ذراعيهما، وإذا قعد أظلو النسراف بأجنحتهما، وكاف ىذا معجزة لو، ذكره أبو علي.

ساقو فخر مغشياً عليو، وما صعده  وروي أنو أراد بخت نصر صعود الكرسي فضرب األسد
 بعده أحد، وكاف عيسى صلى اهلل عليو يصور كهيئة الطير.

وقيل: التماثيل صور األشجار، أما في شريعتنا فبل تجوز تصاوير الحيواف، وقد جاء في 
الحديث: ))لعن اهلل المصورين(( ويجب تغييرىا؛ ألف بقائها منكر، وقد جاء في الحديث أف 

قاؿ لرسوؿ اهلل : أتيتك البارحة فلم أستطع أف أدخل البيت ألف فيو  -السبلـ عليو-جبريل 
 تمثااًل، فأمر بالتمثاؿ أف يقطع حتى يكوف كهيئة الشجرة.

وقاؿ في مهذب المنصور باهلل: اإلثم على فاعلو، وال يجب تغييره، ويجوز تملكو، والظاىر 
اف يقدر على كسره لم تجز صبلتو  خبلؼ ىذا، وقد فرع للمذىب أف من صلى وثم تمثاؿ حيو 

عن  -رحمو اهلل-كما لو كاف ثم منكر وصلى أوؿ الوقت، وسألت شيخي العبلمة شرؼ الدين 
الصورة الموضوعة على رأس صومعة الجامع بصنعاء كيف أىملها من ملكها من األئمة؟ فقاؿ: 

 لعل ذلك ذىوؿ عنها.
 قولو تعالى:

 }اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكرًا{
 ذلك على وجوب شكر النعمة، وشكرىا العمل بطاعة المنعم وتعظيمو. دؿ

 قولو تعالى:
يػََّنِت اْلِجنُّ َأْف َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف اْلَغْيَب َما لَِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن{.  }فَػَلمَّا َخرَّ تَػبػَ

 ثمرة ذلك أنو ال يجوز أف يعتقد معتقد أف الجن يعلموف الغيب.
 اكم: فيبطل قوؿ جهاؿ الحشوية.قاؿ الح

 قاؿ: وما فعلو الجن من تلك األفعاؿ فذلك معجزة لسليماف صلى اهلل عليو .
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قاؿ: ومن زعم أف الجن تعلم الغيب وتقدر على تلك األعماؿ العظيمة، وتغيير الصور يكفر؛ 
من الحوادث  ألنو سد على نفسو طريق معرفة النبوة، فإف قيل: من يدعي أنو يعلم شيئاً 

المستقبلة من قتل أو موت أو فتنة تبور، أو ىبلؾ ماؿ بطريق الرمل، أو عبلمات بما برى في 
 (1عظم اللوح من األمارات ىل يخطئ أـ ال؟ وإذا أخطأ أين يبلغ خطأه سؤاؿ. )

 سورة المبلئكة



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 اللَِّو َعَلْيُكْم{ }يَاَأيػَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمةَ 
 ىذا أمر بذكر النعمة.

قاؿ جار اهلل: ليس المراد ذكرىا باللساف فقط، ولكن بو وبالقلب، وحفظها عن الكفراف، 
 وشكرىا بمعرفة حقها، واالعتراؼ بها، وبطاعة موليها.

 قولو تعالى:
 }فَاتَِّخُذوُه َعُدوِّا{

 ىذا أمر من اهلل تعالى بمعاداة الشيطاف.
 اكم: وليس المراد بالمعاداة اللعن، وإنما المراد مخالفتو فيما أراد.قاؿ الح

 قولو تعالى:
 }َفبلَ َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت{

 معناه ال يغمك كفرىم، كقولو تعالى: }فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى آثَاِرِىْم ِإْف َلْم يُػْؤِمُنوا{
 ـ بعصياف العاصي، فإف مضرتو على نفسو.وثمرة ذلك أنو ال يجب االئتما

 قاؿ الحاكم: وىذا تأديب من اهلل تعالى لعلو يريد أنو أمر إرشاد ورخصة.
 قولو تعالى:

 }ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو{
عبارة عن التعظيم، عن  المعنى إليو، أي إلى موضع القبوؿ، والصعود عبارة عن القبوؿ، والرفع

 أبي مسلم.
 وكل ما اتفق بالكماؿ وصح بالقبوؿ وصف بالرفعة والصعود.

يقاؿ: صعد أمر فبلف وعبل كعبو، وارتفع شأنو، ولما قاؿ الكبلـ غرضاً ال بصح إضافة الفعل 
 إليو حمل على المجاز، فقيل: يصعد محل الكلم وىو ما كتب فيو.

وظ، وقولو تعالى: }َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو{ في ذلك ثبلثة وقيل: يصعد الملكاف والكلم محف
 أوجو:

__________ 
 ( ػ بياض في الصوؿ قدر سطر تقريبا1)
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األوؿ: أف المراد أف العمل الصالح يرفعو اهلل، وىو على ما تقدـ من رفع محلو، وأف المراد 
 القبوؿ.

فع للكلم الطيب إذ لو كاف كبلماً من غير عمل صالح لم والثاني: أف المراد أف العمل ىو الرا
يعتد بو، وىذا مروي عن الحسن، وأبي علي، والخبر يفيد ىذا المعنى، وىو قولو : ))ال قوؿ 

( وقد 1إال بعمل، وال قوؿ وال عمل إال بنية، وال قوؿ وال عمل وال نية إال بإصابة السنة(( )
أنو مفعوؿ، والرافع الكلم، وفي ىذا المعنى قوؿ قرئ والعمل الصالح يرفعو بالنصب على 

 بعضهم:
 ال ترض من رجل حبلوة قولو

 
 حتى يزين ما يقوؿ فعاؿ

 
 فإذا وزنت فعالو بمقالو

 
 فتوازنا فأخا ذاؾ جماؿ

 
 :-عليو السبلـ-وقاؿ آخر: ويروى لعلي 

 ال خير في ود امرء متملقٍ 
 

 حلو اللساف وقلبو متلهب
 

 وةيعطيك من طرؼ اللساف حبل
__________ 

 ( ػ أخرجو المؤيد باهلل في شرح التجريد وأبو طالب في أماليو والمرشد باهلل في أماليو1)
حديث ليس للمرء من عملو إال ما نواه ىذا  204 150ص:  1وفي تلخيص الحبير ج: 

الحديث بهذا اللفظ لم أجده وللبيهقي من حديث أنس انو ال عمل لمن ال نية لو وال أجر لمن 
 حسبة لو ذكره في باب السواؾ باإلصبع وفي سنده جهالة وروينا في السنة ألبي القاسم ال

البللكائي من طريق يحيى بن سليم عن أبي حياف البصري سمعت الحسن يعني البصري يقوؿ 
ال يصلح قوؿ إال بعمل وال يصلح قوؿ وعمل إال بنية وال يصح قوؿ عمل ونية إال بمتابعة 

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن  136ص:  1في أحاديث الخبلؼ ج:  السنة وفي التحقيق
خيروف قاؿ أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قاؿ أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي 



أنبأنا أبو حدثنا أبو عتبة أحمد ابن الفرج حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد اهلل عن إياس عن 
 عليو وآلو وسلم ( قاؿ ال يقبل اهلل قوال إال بعمل وال يقبل قوال أنس عن رسوؿ اهلل )صلى اهلل

 وعمبل إال بنية وال يقبل قوال وعمبل ونية إال بإصابة السنة
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 [863ويروغ عنك كما يروغ الثعلب]
 

 ومن كبلـ ابن المقفع: قوؿ ببل عمل كثريب ببل دسم، وسحاب ببل مطر، وقوس ببل وتر.
فع ىو الكلم الطيب، والمرفوع ىو العمل؛ ألنو ال يقبل عمل إال من موحد، الثالث: أف الرا

واختلف ما أريد بالكلم الطيب، فقيل: ىو كل ذكر من أذكار الطاعات، فيدخل القرآف 
، وجاء في الحديث أنو ىو قوؿ الرجل: ))سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إإل اهلل، واهلل  والعلـو

د عرج بها المبلئكة إلى السماء فجيء بها وجو الرحمن فإذا لم يكن لو أكبر، إذا قالها العب
 عمل صالح لم يقبل منو((.

 وعن الحسن وقتادة: الكبلـ الطيب ذكر اهلل تعالى، والعمل الصالح أداء فرائضو.
وقيل: العمل الصالح اإلخبلص، والكلم الطيب التوحيد، وقد يقاؿ: في الكلم الطيب ما يتجرد 

 ، وال يكوف فيو خطأ للعبد.حقاً للحق
 ثمرة ذلك الحث على ما ذكر من الذكر، واإلخبلص، وأف أخذىما ال يكفي.

 قولو تعالى:
تَػُغوا ِمْن }َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَف َلْحماً َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخَر لَِتبْ 

 َفْضِلِو{
 للحم لحم السمك وىو من العذب والماء، والحلية اللؤلؤ والمرجاف، وذلك من المالح.قيل: ا

وقيل: بل من العذب، وقيل: في المالح عيوف عذبة يمتزج بو منها اللؤلؤ، والمواخر ىن 
 الشواؽ للماء.

وثمرة ذلك جواز أكل لحم السمك، لكن للعلماء فيو اختبلؼ ما يجوز منو وما ال يجوز، وقد 
 لباس جواز الحلية من البحر، وملكها، والمراد تلبسها نساؤكم. تقدـ

ومن ثمراتها جواز التجارة والسفر بها في البحر، وكذلك ركوب السفن للغوص للحلية في 
 مغاصاتو؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: }لَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو{ باألمرين.

 قولو تعالى:



 َرى{}َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأخْ 
 المعنى ال تؤاخذ بذنب غيرىا.

 وأما قولو تعالى: }َولََيْحِمُلنَّ َأثْػَقاَلُهْم َوَأثْػَقاالً َمَع َأثْػَقاِلِهْم{.
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: ىذه في الذين أظلوا غيرىم، فالحمل ىو ألوزارىم على إظبلؿ -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
ف بذنوب آبائهم، وأف مقالة المجبرة غيرىم، لكن ىي داللة على أف أطفاؿ المشركين ال يعذبو 

في ىذا باطلة، وقد يستدؿ بعمـو اآلية على أف ذلك في أحكاـ الدنيا واآلخرة، وأف الذي ورد 
 في الحديث: ))العاقلة خاص بالسنة((.

 قولو تعالى:
ُلوَف ِكَتاَب اللَِّو َوَأقَاُموا الصَّبَلَة َوَأنْػَفُقوا ِممَّا َرزَ  َناُىْم ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة{.}ِإفَّ الَِّذيَن يَػتػْ  قػْ

 ثمرة ذلك الترغيب في تبلوة القرآف، وإقاـ الصبلة.
 قيل: ىو أداؤىا في أوقاتها شرائطها وصفاتها.

وقولو تعالى: }ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة{ وقيل: السر للنفل، والعبلنية للفرض، وقيل: المعنى يستوي عندىم 
 ؼ المنافقين.السر والعبلنية، ليبعدىم من الربا بخبل

ُلوَف ِكَتاَب اللَِّو{ يداوموف على تبلوتو.  قاؿ في الكشاؼ: في قولو تعالى: }يَػتػْ
 وعن الكلبي: يأخذوف بما فيو.

 وقيل: يعلموف ما فيو ويعملوف بو.
 وعن السدي ىم أصحاب رسوؿ اهلل .

 وعن عطاء: ىم المؤمنوف.
 قولو تعالى:

 َذَىٍب َوُلْؤُلؤًا{ }ُيَحلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمنْ 
في ذلك داللة على أف اللؤلؤ حلية، فلو حلف ال لبست امرأتو حلية حنث إف لبستو، وىذا 

 مذىبنا.
وقاؿ أبو حنيفة: إذا انفرد فليس بحلية، إال أف يرصع بالذىب أو الفضة، واستضعفو المؤيد 

 باهلل.
 

 سورة يس



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 آبَاُؤُىْم{ }َما أُنِذرَ 
يعني المتأخرين، وىو نظير قولو تعالى: }َما َأتَاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَػْبِلَك{ وفي ىذا داللة على خلو 

 الزماف عن نبي وإماـ، فيبطل قوؿ اإلمامية ىكذا في التهذيب.
 وقيل: إف ما مصدرية فيكوف المعنى كنذارة آبائهم.

 قولو تعالى:
ـْ َلْم تُنِذْرُىْم{.}َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأأَ   نَذْرتَػُهْم َأ

 .-صلوات اهلل عليهم-ثمرة ذلك لزـو اإلنذار وإف علم أنهم ال يؤمنوف وىذا في حق األنبياء
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 وأما في حقنا فقد تقدـ أنو إذا علم أف األمر والنهي ال يؤثراف فإنو ال يجب.
َوآثَاَرُىْم{ المعنى ما قدموا من األعماؿ  واختلف ىل يحسن قولو تعالى: }َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا

الصالحة والسيئة، واآلثار ما تقدـ سببو من جهتهم من أثر حصل كعلم علموه، أو كتاب 
صنفوه، أو بناء بنوه من مسجد، أو قنطرة أو من عمل شيء فعلو سيئو كوظيفة وظفها بعض 

سورة القيامة: }يُػَنبَّأُ اإِلنَساُف الظلمة على المسلمين، أو نحو ذلك، ونظير ذلك قولو تعالى في 
ـَ َوَأخََّر{ أي قدـ من أعمالو، وأخر من آثاره.  يَػْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ

 وقيل: اآلثار ىي آثار المشائين إلى المساجد.
وعن جابر أردنا النقلة إلى المسجد، والبقاع حولو خالية، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل فأتانا رسوؿ اهلل 

يابني سلمة بلغني أنكم تريدوف النقلة إلى المسجد(( فقلنا: نعم بعد علينا في ديارنا وقاؿ: ))
المسجد، والبقاع حولو خالية، فقاؿ : ))عليكم دياركم، فإنها تكتب آثاركم(( فما وددنا حضرة 

 المسجد.
وعن عمر بن عبد العزيز: لو كاف اهلل مغفبًل شيئاً ألغفل ىذه اآلثار التي تعفها الرياح، ىكذا في 

 الكشاؼ، ومعناه في التهذيب قاؿ: وقيل: ما خلفو من األمواؿ.
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وثمرة ذلك الحث على فعل أسباب الخير، والتحذير من أسباب القبائح، وعلى ىذا ما جاء في 
األثر عنو : ))من سن سنة حسنة كاف لو أجرىا، وأجر من عمل بها إلى يـو القيامة، ومن سن 

ووزر من عمل بها إلى يـو القيامة(( ويدخل في ذلك من أوصى بنوع  سنة سيئة كاف عليو وزرىا،
من أنواع البر فلو ثواب ما فعلو الموصي؛ ألنو قد صار مسبباً لو بالوصية، ومن أوصى بمعصية 

فعليو الوزر إف فعلت؛ ألنو صار مسبباً لها، على ىذا ما ورد في الحديث عنو : ))إف الميت 
يؤؿ على أف المراد بذلك إذا أوصاىم بالنياحة، وكذلك من ثمراتها ليعذب ببكاء أىلو عليو(( و 

الحث على كثرة الخطى إلى المساجد، وقد قيل أنها نزلت في ذلك، وقد جاء في ذلك قولو : 
))أال أخبركم بما يمحو اهلل بو السيئات، ويضاعف بو الحسنات، ويرفع بو الدرجات، اسباغ 

لى المساجد، وانتظار الصبلة بعد الصبلة(( ويأتي مثل الوضوء في السبرات، وكثرة الخطى إ
ذلك كثرة الخطى لطلب العلم، وقد عمل بذلك بعض الفضبلء العاملين، وىو حي القاضي 

فإنو أراد سماع كتاب التذكرة فأراد المسموع عليو  -رحمو اهلل-العالم العابد محمد بن حمزة 
ه ذلك وقاؿ: أحب أف يكوف لي أثر في أف يقصده إلى مسجده أو إلى مسجد يقرب منو، فكر 

حرسها -طلب العلم، وكاف يأتي من مسجده بصرحة السود إلى مسجد النزاري، وذلك بصعدة 
 اللهم اجعلنا من الراغبين في ثوابك، اللخاشين لعقابك. -اهلل بالصالحين

 قولو تعالى:
بُوُىَما فَػَعزَّزْ  ْيِن َفَكذَّ  نَا بِثَاِلٍث{}ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنػَ

قيل: ىما رسوالف لعيسى صلى اهلل عليو والثالث شمعوف، وكاف ملك أنطاكية لما حبسهما جاء 
شمعوف فخالط حاشية الملك حتى اتصل بو وخالطو، فلما أنس بو نصحو، فآمن وكاف يدخل 

واإليهاـ معهم إلى آلهتهم ويتعبد هلل، ويوىم أنو منهم، وفي ىذا داللة على جواز كتماف اإليماف 
 بأنو على الكفر، كما قلنا في رسوؿ أىل الكهف.

 وقيل: ىم رسل اهلل تعالى وصححو الخاكم ألنو الحقيقة.
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قاؿ: وفي ذلك داللة على جواز تبيين وتنافي في وقت واحد، فإف قيل: فيلـز مثل ىذا في 
 األئمة؟

قولو : ))إذا بويع لخليفتين قلنا: من جوز ذلك فبل سؤاؿ، ومن منع قاؿ منع الخبر، وىو 
 فاقبلوا اآلخر منهما((.

 قولو تعالى:



 }َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى{
وىو حبيب بن إسرائيل النجار، وىو ممن آمن برسوؿ اهلل ، ولما سمع بالرسل وكاف يعبد اهلل 

 { فقتلو قومو.في غار خرج إليهم وقاؿ: } يَاقَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلينَ 
 قيل: توطؤه بأرجلهم حتى خرج قصبو من دبره.

 وقيل: رجموه وىو يقوؿ: اللهم اىدي قومي، وقبره في سوؽ أنطاكية.
 وقيل: قلبوه من سور المدنية، وقيل: رموه.

وعنو : ))األئمة ثبلثة لم يكفروا باهلل طرفة عين بن أبي طالب، وصاحب يس ومؤمن آؿ 
 فرعوف((.

ؼ: وكاف ينجب األصناـ يعني ينحتها ال للعبادة، وكاف ذلك جائز في تلك قاؿ في الكشا
الشريعة ال في شريعتنا، وكاف يجمع كسبو فإذا أمسى أطعم نصفو ويتصدؽ بنصفو، وثمرة ذلك 

 أف األفضل احتماؿ القتل والتعذيب، وال ينطق بكلمة الكفر.
 قولو تعالى:

 }َوالَ َيْحُزْنَك قَػْولُُهْم{
و تعالى: }َفبلَ َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت{ وىذه السورة الكريمة قد تظاىرت ىذا مثل قول

األخبار بفضلها منها ما رواه الزمخشري عنو : )) من قرأ عنده إذا نزؿ بو ملك الموت سورة 
يس، نزؿ عليو بعدد كل حرؼ منها عشرة أمبلؾ يقوموف بين يديو صفوفاً، فيصلوف عليو، 

ف لو ويشهدوف غسلو، ويتبعوف جنازتو، ويصلوف عليو ويشهدوف دفنو، وأيما مسلم قرأ ويستغفرو 
يس وىو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحو حتى يجيء رضواف خازف الجنة 

يشربو من شراب الجنة وىو على فراشو فيقبض ملك الموت روحو وىو رياً، ويمكث في قبره 
حياض األنبياء حتى يدخل الجنة وىو رياف(( وىكذا رواه  وىو رياف، وال يحتاج إلى حوض من

الحاكم، وإف وقع الخبلؼ في اللفظ فتأكد، وأورد بو الخبر من قراءة الحاضرين للمريض، 
 وقراءة المريض لهذه السورة.

(2/146) 

 

 سورة الصافات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:
ِقيَن{}ِإنّْي َكاَف ِلي َقرِيٌن، يَػُقوُؿ َأئِ   نََّك َلِمَن اْلُمَصدّْ



في ذلك تحذير من قرين السوء وقد أفرد في ذلك أصوؿ منطوية على أخبار وآثار تقضي 
 بالزجر عن مقارنة قرناء السوء.

 قولو تعالى:
 }ِإنػَُّهْم َأْلَفْوا آبَاَءُىْم َضالّْيَن{.

 ثمرة ذلك أنو ال يجوز التقليد في أصوؿ الدين، وقد تقدـ ذلك.
 عالى:قولو ت

 }ِإْذ َجاَء رَبَُّو ِبَقْلٍب َسِليٍم{
قيل: سليم من آفات القلوب، فتدخل فيو السبلمة من الغل والغش، وأف ال يتعلق قلبو بغير 

اهلل، وإذا كاف مخلصاً لو ضرب محيو مثبًل، وقد جعل لسبلمة القلب موقعاً من الدين، وجاء في 
، وإنما اإليماف سبلمة في الصدور، الحديث عنو : ))ليس اإليماف كثرة الصبلة وال   كثرة الصـو

 وسخاء في النفوس، ورحمة للعالمين((.
 قولو تعالى:

، فَػَقاَؿ ِإنّْي َسِقيٌم{  }فَػَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوـِ
 في معنى ذلك أقواؿ للمفسرين:

الليل فرأ  األوؿ: أف المعنى نظر إلى الكواكب، وقد قيل إنو نظر ابتداء في النجـو لما جن عليو 
كوكباً، فلما أفل ورأى صفة الحدوث علم أنو ليس بإلو، فقاؿ إني سقيم، أي لست على يقين 

من األمر، وشفاء من العلم، وكاف ذلك ابتداء حاؿ التكليف، فلمااستدؿ وعلم الحق قاؿ: 
م يروى بو كاف }ِإنَِّني بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَف{ ورجح ىذا الحاكم؛ ألف ذلك حقيقة الكبلـ، وألنو ل

، وألف المنجم يظن فيما يقوؿ: والنبي يقطع.  منجماً فيقاؿ: نظر في علم النجـو
 وقيل: نظر في علم النجـو أو في كتابها أو في أحكامها.

وعن بعض الملوؾ أنو سئل عن مشتهاه فقاؿ حبيب: انظر إليو، ومحتاج انظر لو، وكتاب انظر 
لم النجـو على أنو سقيم، فقاؿ: إني سقيم أي مشارؼ فيو، فأوىمهم أنو استدؿ بأمارات في ع

 للسقم وىو الطاعوف، وكاف أغلب األسقاـ عليهم، وكانوا يخافوف العدوى.
قاؿ ذلك لينفروا منو فهربوا إلى عيدىم وتركوه في بيت األصناـ، وليس معو أحد، ففعل ما فعل 

 من رأيو.
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 السماء، يتفكر في نفسو كيف يحاؿ. وقيل: نظر إلى النجـو رامياً بنظره إلى
 قاؿ في عين المعاني: وقيل معنى في النجـو أي فيما ينجم ىكذا ذكر في الكشاؼ.

.  وقيل: النجـو النبات في األرض، وقيل: أراىم أنو ينظر العتقادىم في النجـو
ؿ: من لقتلو، فقا -عليو السبلـ-قاؿ: وقيل: علم النجـو كاف مستقراً إلى أف دخل على عيسى 

، فقاؿ: اهلل توىهم في علمها.  أين علمتم مكاني؟ قالوا: بالنجـو
 وقولو: إني سقيم، قيل: قاؿ ذلك لينفروا عنو خوؼ العدو فيكسر أصنامهم.

وقيل: قاؿ ذلك لما دعوه إلى الخروج إلى آلهتهم ليتقربوا إليها في يـو عيدىم، وىذا مروي 
 عن ابن عباس.

 وقولو تعالى:
 َعْنُو ُمْدِبرِيَن{. }فَػتَػَولَّْوا

 قيل: خوؼ العدوى، وقيل: لما اعتقدوا صحة قولو في أنو سقيم تولو عنو مهرعين إلى عيدىم.
 وقيل: لما دعاىم إلى التوحيد تولو عنو مدبرين، أي معرضين عنو عن ابي مسلم.

ي واختلف المفسروف في قولو: ?إني سقيم? فقيل: إنو كذب، وأنو يجوز الكذب في المكيدة ف
 الحرب، والبقية وإرضاء الروح والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين.

 (1وروي أنو كذب ثبلث كذبات.ىذه )
وقولو: ?بل فعلو كبيرىم? وقولو: بشارة حتى قاؿ الحاكم: وىذا باطل ألف ذلك ال يجوز على 

 األنبياء؛ ألنو يرفع الثقة بقولهم.
 وورع.وقيل: إف إبراىيم صلى اهلل عليو ]وآلو[ عرض 

عرض وأراد أف  -عليو السبلـ-قاؿ الزمخشري: ألف الكذب حراـ، إال إذا عرض، وأف إبراىيم 
 من في عنقو الموت سقيم.

 ومنو المثل: كفى بالسبلمة داء، وىذا خبر عن رسوؿ اهلل ، وقد قاؿ: لبيد:
 فدعوت بالسبلمة جاىداً 

 
 ليصحني فإذا السبلمة داءي

 
لناس وقالوا: مات وىو صحيح فقاؿ: أعرابي أصحيح من ومات رجل فجاءه فالفت إليو ا

 الموت في عنقو.
 وقيل: أراد إني سقيم النفس لكفرىم.

وقيل: إنو كاف سقيماً لعلة عرضت معو، وكاف يحم في وقت طلوع نجم، فلما رآه طالعاً قاؿ: 
 إني سقيم لما عرؼ أنو نجم في تلك الساعة.



__________ 
 ىناؾ سقط واهلل أعلم( ػ ىكذا في األصل ولعل 1)
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قاؿ الحاكم: والصحيح أنو كاف سقيماً، وثمرة اآلية جواز المحاجة في الدين، والتورية في 
 الكبلـ والكذب لمصلحة على الخبلؼ المذكور، ووجوب النظر واالستدالؿ.

 قولو تعالى:
  تَنِطُقوَف، فَػَراَغ َعَلْيِهْم َضْرباً بِاْلَيِميِن{}فَػَراَغ ِإَلى آِلَهِتِهْم فَػَقاَؿ َأالَ تَْأُكُلوَف، َما َلُكْم الَ 

المعنى ذىب إليها في خفية. وقولو: آلهتهم أي على زعمهم كقولو تعالى: }َأْيَن ُشرََكاِئي{ 
 وقولو: ضرباً باليمين أي بالقوة، وقيل: باليد اليمنى؛ ألنو أقوى.

ِكيَدفَّ  ٍَ َأْصَناَمُكْم{ وثمرة ذلك وجوب كسر وقيل: بالقسم المتقدـ وىو قولو تعالى: }اَل
 األصناـ، وتحريم صنعتها، ويأتي مثل ذلك آلة المبلىي، وما يستعمل لشرب الخمور.

وقاؿ أبو حنيفة في آلة المبلىي تحلل وال تكسر، وما ذىبنا إليو وىو قوؿ ؼ ومحمد 
عليو -إبراىيم والشافعي قياساً على كسر األصناـ فإنو إجماع، وقد حكى اهلل تعالى ما فعلو 

 من قولو: }فَػَراَغ َعَلْيِهْم َضْرباً بِاْلَيِميِن{ وقولو: }َفَجَعَلُهْم ُجَذاذًا{ أي قطعًا. -السبلـ
 وقاؿ : ))بعثت لكسر المزامير والمعازؼ((.

 قولو تعالى:
ْرنَاهُ   ِبُغبلَـٍ َحِليٍم{ }ِإنّْي َذاِىٌب ِإَلى رَبّْي َسيَػْهِديِن، َربّْ َىْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن، فَػَبشَّ

قيل: معنى إلى ربي، أي الموضع الذي أمرني بالمهاجرة إليو من أرض الشاـ، كما قاؿ: إني 
 مهاجر إلى ربي.

، وىذا دليل حمل على وجوب الهجرة فهذه -عليو السبلـ-وقيل: أوؿ من ىاجر إبراىيم 
 ثمرة.

 مني الولد الصالح واستحبابو.وقولو: }َربّْ َىْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن{ ثمرتها جواز ت
 وقولو تعالى: }فَػَبشَّْرنَاُه ِبُغبلَـٍ َحِليٍم{ ثمرتها استحباب التبشير بالبشائر.

 قولو تعالى: }ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناـِ َأنّْي َأْذَبُحَك فَانظُْر َماَذا تَػَرى{.
وف الصبر ويقل ثمرة ذلك أنو ينبغي توطين النفس على الصبر على الببلوي إف نزلت ليه

 الجزع؛ ألف مشاورتو في أمر قد حتمو اهلل تعالى لذلك.
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قولو تعالى: }َوَفَديْػَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{ اعلم أف ىذه اآلية الكريمة تتعلق بها مباحث أصولية 
 وفقهية.

ح أو أىل بالذب -عليو السبلـ-أما ما يتعلق باألصوؿ فيقاؿ بماذا أمر اهلل تعالى إبراىيم 
 بمقدماتو، ولم يؤمر بشيء، ولكن رأى في المناـ أنو يذبحو ولم يكن أمرًا.

قلنا: في ذلك خبلؼ فالذي ذكره الزمخشري وأبو الحسين وكثير من المفسرين أنو أمر 
عليو -بالمقدمات، وأنو امتثل، وذلك بإضجاعو وإجراء السكين على حلقو، وقد امتثل إبراىيم 

ى جعل صفيحة من حديد بين أوراده وبين السكين أو انقلب حد ولكن اهلل تعال -السبلـ
السكين على حلقو، وأف الفدى إنما كاف من وقوع حقيقة الذبح في نفس إبراىيم؛ ألنو إذا أمر 

 بما ذكر من المقدمات حصل الظن بأنو يؤمر بالذبح والعادة في منامات األنبياء الوقوع.
ن كاف كلما قطع شيئاً وصلو اهلل من حينو فبل يكوف من وقيل: بل أمر بالذبح وأنو امتثل، ولك

نسخ الشيء قبل وقتو؛ ألنو ال يجوز على قوؿ األكثر لئبل يكوف بدا، وذلك ال يجوز على اهلل 
 تعالى.

وقيل: رؤياه أنو يذبح ال أنو أمر بالذبح، وقوؿ ولده:يا أبتاه }افْػَعْل َما تُػْؤَمُر{ يعني في المستقبل 
وقد كثر الخوض في ىذه المسالة، وفي تأويل اآلية، فلما قالت المعتزلة وبعض  ال أنو قد أمر،

الشافعية وأصحاب أبي حنيفة، واختاره اإلماـ الناطق واإلماـ المنصور، وبنى عليو الشيخ حسن 
أنو ال يصح نسخ الحكم قبل تقضي وقتو؛ ألنو إذا أمره بأف يصلي وقت العصر تم نهها في 

، فقد توا رد أمر ونهي على شيء واحد، فيكوف حسناً قبيحاً، وذلك ال يصح في أوؿ اليـو
الحكمة، والندى ال يجوز على اهلل، واألمر المشروط يشترط ممن يعلم العواقب، ال يصح ىذا 

 جواب قولو.
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قلنا: قالت المعتزلة احتاجوا إلى تأويل وىذه اآلية؛ ألنو ال نسخ فيها، ومن جوز وىم الغزالي 
رازي وابن الحاجب والباقبلني والجيوني وغيرىم جعلوىا حجة لهم، وقالوا: قد أمر بالذبح، وال

ونسخ األمر قبل وقتو؛ ألنو لم يقصر وبادر قالوا: واآلية فيها داللة قاطعة وشيعوا على المعتزلة 
في  في قولهم: إف إبراىيم صلى اهلل عليو وسلم لم يؤمر بالذبح لكن ظن أنو مأمور بو حتى قاؿ

شرح البرىاف نسبتو األنبياء إلى الغلط كفر صراح، وقالوا قد أمر بالذبح، ولهذا قاؿ ابنو افعل 
ما تؤمر، وقاؿ تعالى: ?ِإفَّ َىَذا َلُهَو اْلَببَلُء اْلُمِبيُن? ومقدمة الذبح ليس بببلء مبين، وقاؿ تعالى: 



وال يصح أف يؤمر على أصل  ?وفديناه بذبح عظيم? ولو فعل ما أمر بو فبل حاجة إلى الفداء،
المعتزلة بالذبح وىو ممنوع منو بانقبلب السكين ونحوه؛ ألنو تكليف ما ال يطاؽ وال بأنو 

التحم؛ ألنو كاف ال يحتاج إلى الفداء، أو ألف إجماع المفسرين بأف ولده أنجاه اهلل من الذبح، 
ثمرات الفقهية لكنا نذكر نكتة واستيفاء كبلمهم في الكتب األصولية وسنذكر ما يتعلق بها من ال

 مما في كتب التفسير لتعلقها باآلية.
قاؿ في الكشاؼ: قيل إف المبلئكة حين بشرتو بغبلـ حليم قاؿ: ىو إذاً ذبيح اهلل، فلما ولد 

وبلغ حد السعي معو قيل لو: أوؼ بنذرؾ، قيل بلغ أف يسعى معو في أشغالو، وقيل: في طاعة 
 در فيو على السعي.اهلل، وقيل: القدر الذي يق

 وقيل: كاف ابن ثبلث عشر سنة.
 قيل: أتي في المناـ فقيل لو اذبح ابنك، ورؤيا األنبياء وحي فذكر إبراىيم تأويل الرؤيا.

قيل: رأى ليلة التروية، قائبلً يقوؿ لو: إف اهلل يأمرؾ بذبح ابنك ىذا، ثم سمي يـو التروية، فلما 
فمن ذلك سمي بـو عرفة، ثم رأى مثلو في الليلة الثالثة  أمسى رأى مثل ذلك فعرؼ أنو من اهلل

 فهم بنحره فسمي يـو النحر.
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وحكي في قصة الذبح أف إبراىيم لما أراد ذبحو قاؿ: يابني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب نحتطب، فلما توسط شعب ثبير أخبره بما أمر، فقاؿ لو: اشدد رباطي ال أضطرب، 

ف عني ثيابك ال ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزف، واشحذ واكف
شفرتك واسرع امرارىا على حلقي حتى تجيزعلي ليكوف أىوف، فإف الموت شديد، واقرأ على 

 أمي سبلمي، وإف رأيت أف ترد أمي قميصي فافعل فإنو عسى أف يكوف أسهل لها.
اهلل، ثم أقبل عليو يقبلو وىما يبكياف ثم وضع السكين قاؿ إبراىيم: نعم العوف أنت على أمر 

على حلقو فلم تعمل؛ ألف اهلل ضرب صفحتو بجأش على حلقو فقاؿ: كبني على وجهي فإنك 
إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحوؿ بينك وبين أمر اهلل، فقعد ووقع السكين على 

يُم، َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيَا{ فنظر فإذا جبريل معو كبش أقرف أملح قفاىا فانقلب }َونَاَديْػَناُه َأْف يَاِإبْػَراىِ 
فكبر جبريل والكبش وإبراىيم وابنو، وأتى المنحر من منى فذبحو، وروي أنو ىرب من إبراىيم 
عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبقيت سنة في المرمى، وروي أنو رمى الشيطاف 

 ح ولده.حين تعرض لو بالوسوسة عند ذب
وروي أنو لما ذبح كبشاً قاؿ جبريل: اهلل أكبر فقاؿ الذبيح: ال إلو إال اهلل، فقاؿ إبراىيم: اهلل 



 أكبر وهلل الحمد، فبقي سنة.
 واختلف في الذبيح ىل ىو إسحاؽ أو إسماعيل؟

قاؿ في التهذيب: قيل ىو إسحاؽ وىذا مروي عن علي، وعمر، وابن مسعود وابن عباس، 
بد المطلب وكعب األحبار، وقتادة، وسعد بن جبير، ومسروؽ، وعكرمة، وعطاء، والعباس بن ع

 ومقاتل والزىري والسدي، وأبي علي.
وقيل: إسماعيل، وىذا مروي عن ابن عباس؟، وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي، وسعيد بن 

 المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاىد، والربيع بن أنس، والكلبي، وصححو القاضي، حجة
 ىذا القوؿ قولو : ))أنا ابن الذبيحين((.
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وقاؿ لو أعرابي: يابن الذبيحين فتبسم فسئل عن ذلك فقاؿ: ))إف عبد المطلب لما حفر زمـز 
نذر إف سهل اهلل لو ليذبحن أحد ولده فخرج السهم على عبد اهلل فمنعو أخوالو وقالوا: افد 

 بل.ابنك بمائة من اإلبل، ففداه بمائة من اإل
والثاني: إسماعيل، وفي كبلـ اهلل تعالى لموسى صلى اهلل عليو وسلم : ))لم يحبني أحد حب 

 إبراىيم قط، وال خير بيني وبين شيء قط إال اختارني((.
 وأما إسماعيل فإنو جاد بنفسو، وألف اهلل تعالى لما أتم قصة الذبيح فقاؿ: }َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَؽ{.

العزيز أرسل إلى يهودي قد أسلم فسألو فقاؿ: إف اليهود لتعلم أنو  روي أف عمر بن عبد
إسماعيل، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب، ويدؿ عليو أف قرني الكبش كاف منوطين في 

 الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أف خربت الكعبة.
ومتى   وعن األصمعي قاؿ: سألت أبا عمر بن العبل فقاؿ: يا أصمعي أين عزب عنك عقلك،

كاف إسحاؽ بمكة؟ وإنما كاف إسماعيل بمكة وىو الذي بنى البيت مع أبيو، والمنحر بمكة، 
وقد وصف اهلل إسماعيل بالصبر دوف إسحاؽ في قولو تعالى: }َوِإْسَماِعيَل واليسع َوَذا اْلِكْفِل  

في قولو تعالى: ُكلّّ ِمَن الصَّاِبرِيَن{ وىو صبره على بذؿ نفسو، ووصفو اهلل تعالى بصدؽ الوعد 
}ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد{ ألنو وعد أباه من نفسو بالصبر على الذبح فوفى بو، وألف يعقوب من 

 ولد إسحاؽ، شعر:
 إف الذبيح ىدية إسماعيل نطق الكتاب بذاؾ والتنزيل

 شرؼ بو خص اإللو نبينا
 وأتى بو التفسير والتأويل



}َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَؽ{ وقد أجيب بأف المراد بنو إسحاؽ، وحجة من قاؿ أنو إسحاؽ قولو تعالى: 
من يعقوب إسرائيل اهلل بن إسحاؽ ذبيح اهلل بن  -عليو السبلـ-وفي كتاب يعقوب إلى يوسف 

 إبراىيم خليل اهلل، والذي في التوراة أنو إسحاؽ، والمذبح في جباؿ الشاـ، عن السدي.
و إذا قلنا إف الذبيح إسماعيل فالمذبح بمنى، عن ابن  وقيل: ببيت المقدس عن عطاء، ومقاتل،

 عباس، ومقاتل.

(2/153) 

 

 وقولو تعالى: }فَػَلمَّا َأْسَلَما َوتَػلَُّو لِْلَجِبيِن، َونَاَديْػَناُه َأْف يَاِإبْػَراِىيُم{
قيل: الجواب محذوؼ وتقديره كاف ما ال يحيط بو الوصف من استشارىما وشكرىما أو أبى 

 السكين.
 يل: الواو زائدة في قولو وناديناه.وق

وقولو تعالى: }َوَفَديْػَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{ عن ابن عباس، ىو الكبش الذي قرنو ىابيل، فقيل منو كاف 
يرعى في الجنة حتى فدي منو إسماعيل، وىذا قوؿ ابن عباس أف الفداء كاف بكبش وىو مروي 

 عن مجاىد وسعيد بن جبير.
 جنة أربعين خريفاً.وقيل: إنو رعى في ال

 وعن الحسن: وعل ىبط عليو من ثبير
 وقيل: إنو من نسل ما قربو ىابيل، وقيل: أحياه اهلل.

 وفي عين المعاني: المذبح بمكة في المقاـ.
 وقيل: بمنى.

وقاؿ ابن جريج: على ميلين من بيت المقدس، ومن الفروع الفقهية لو نذر رجل بذبح نفسو أو 
مكاتبة أو أـ ولده ففي حكم ذلك خبلؼ بين العلماء، فالمذىب أنو ولده أو ذبح أخيو أو 

يجب عليو ذبح كبش بمكة إف قاؿ بمكة أو بمنى إف قاؿ بمنى و ىو قوؿ مسروؽ ويحيى بن 
 أبي زائدة.

وقاؿ أبو حنيفة وزيد بن علي: يجب ذلك في الوالد خاصة، حكاه في الكافي وقاؿ: صاحباه 
كافي عن الناصر والشافعي و مالك ، وصححو، والذي في ال شيء عليو، وروي ىذا في ال

 النهاية عن مالك يفديو بذبح كبش.
 وقاؿ إبراىيم وعطاء: فيمن حلف أف يذبح نفسو بنحر بدنة.

 وعن علي عليو السبلـ ديتو وقد روي عن ابن عباس وابن عمر يجب عليو نحر جزور



ؿ: يفديو بكبش، وتبل ىذه اآلية وروي أف رجبلً سأؿ ابن عباس فيمن نذر بذبح ابنو، فقا
 }َوَفَديْػَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{.

 وفي النهاية عن الليث أنو الحجج.
أف عليو ديتو،  -عليو السبلـ-وقاؿ بعضهم ينحر مائة من اإلبل وىو مقتضى ما روي عن علي 

 وسبب ىذا االختبلؼ أف أىل المذىب تعلقوا بأمرين:
أف يفدي ابنو بكبش، وشرع من تقدمنا يلزمنا  -عليو السبلـ-م األوؿ: أف اهلل تعالى أمر إبراىي

 ما لم ينسخ.
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وروى أف ابن عباس تبل اآلية حين سألو السائل وأمره بذبح كبش، وذلك إشارة إلى االستدالؿ 
 بها.

، وابن عباس، وابن -عليو السبلـ-والثاني: أنو قد روي الفداء عن عدة من الصحابة وىم علي 
فلم يجعلوه ىدرًا، وأجمع بعدىم أنو ال تلزمو الزيادة على الكبش، فدؿ أف األمر بما زاد  عمر،

على الكبش على سبيل االستحباب كما يقوؿ العلماء فيمن لزمو دـ الحج استحب أف يكوف 
 بدنة، وإف كاف الواجب شاة.

 -عليو السبلـ-ىيم وأما من قاؿ: ال يلزمو شيء فإف األصل براءة الذمة، وما ورد في قصة إبرا
 ال يصح التعلق بو؛ ألف ذبح ولده كاف مأمورًا واجباً عليو.

وأما في حقنا فذلك محظور، وأما من قاؿ ديتو فمتعلق بما كاف من حديث عبد المطلب أنو 
 فدا ولده عبد اهلل بمائة من اإلبل.

تلـز فيم نذر بمعصية واعلم أف القياس السقوط؛ ألنو أوجب معصية، إال الكفارة، إف قلنا: إنها 
 ثم إف استدالؿ أىل المذىب بحديث إبراىيم يتطرؽ إليو وجوه:

منها ما سبق أف ذلك واجب على إبراىيم ال على غيره، ومنها أف ذلك كاف خاصاً في إبراىيم؛ 
 ألنو شريعة ألىل زمانو.

الفداء لنفس ومنها أف الواجب إما مقدمات الذبح أو أنو قد ذبح والنجم على ما سبق فلم يكن 
الذبح على ما سبق، ثم إف أىل المذىب قيدوا بالذبح بمكة أو بمنى فيقاؿ: ىذا شرط، وليس 

عليو -بشرط بل لو أطلق أو قيد بغير الحـر من الدنيا، استوى الحكم؛ ألنو لم يرو أف إبراىيم 
بح ىناؾ  قيد، ثم إذا قلنا إف الذبيح إسحاؽ، وأنو ذبح الفدى بالشاـ ىل يكوف الذ -السبلـ

كذلك في تعليلهم ما يقضي بأف النذر باألجنبي كالنذر بذبح النفس والولد؛ ألنهم عللوا إذا 



نذر بذبح أخيو أو مكاتبو أو أـ ولده بأنو علق الذبح بمن ال يصح ذبحو وال تبعو فأشبو الولد 
 فهذا فرع.

 الفرع الثاني إذا نذر بذبح عبده أو أمتو ما حكم ذلك.
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